BAROUL VÂLCEA
in colaborare cu
Baroul Olt si Baroul Gorj
sub egida
Institutului National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor
organizeaza
CONFERINȚA EXTRAORDINARA

NOILE CODURI PENALE – DE LA LEGE LA PRACTICA
Rm.Valcea,
Grand Hotel Sofianu, sala de conferinte Art Gallery
17 mai 2014 orele 9-17
Vor sustine prelegeri:
 Prof.univ.dr. Tudorel Toader - Decan al Facultatii de Drept a Universitatii Alexandru Ioan Cuza
din Iasi, Judecator la Curtea Constitutionala
Aplicarea legii penale mai favorabile
Probleme abordate:
-Aplicarea prevederilor Noului Cod Penal pe institutii autonome;
-Aplicarea legii penale mai favorabile, in ansamblul ei;
-Asigurarea interpretarii si aplicarii unitare a prevederilor Noului Cod Penal;
-Asigurarea interpretarii si aplicarii prevederilor Noului Cod Penal in acord cu exigentele
constitutionale.
 Prof.univ.dr. Valerian Cioclei - Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, membru in
Comisia de redactare a noului Cod penal, avocat
Principalele noutăţi în materia infracţiunilor contra vieţii şi contra integrităţii corporale sau
sănătăţii persoanei în Noul Cod Penal
Probleme abordate:
-Noua configuraţie a omorului calificat – situaţii tranzitorii
-Uciderea la cererea victimei – o variantă atenuată a omorului
-Restructurarea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi vătămare corporală
-Vătămarea fătului, o incriminare nouă ce acoperă un vid legislativ existent sub imperiul
vechiului cod, o infracţiune aflată de o parte şi de alta a graniţei pe care o reprezintă ocrotirea
dreptului la viaţă
 Prof.univ. dr. Gheorghita Mateut – Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din ClujNapoca, avocat
Dreptul la aparare in camera preliminara
 Judecator dr. Mihail Udroiu - Formator la Institutul Național al Magistraturii, membru al
Comisiilor de redactare a Noului Cod Penal si a Noului Cod de Procedura penala, consilier al
procurorului șef al DIICOT

Controlul judiciar al actelor procurorului in Noul Cod de Procedura Penala
Probleme abordate:
-Noţiunea şi conţinutul controlului judiciar; Teoria generală a nulităţilor; Excluderea probelor
nelegal sau neloial administrate;
-Actele procurorului supuse controlului judiciar;
-Controlul judiciar în materia măsurilor preventive şi a măsurilor asiguratorii;
-Controlul judiciar în materia soluţiilor de neurmărire penală şi netrimitere în judecată;
-Controlul judiciar al soluţiilor de reluare a urmăririi penale;
-Controlul judiciar al actelor de urmărire penală şi al probelor în procedura de cameră
preliminară
 Judecător dr. Rodica Aida Popa - Judecător la Inalta Curte de Casatie si Justitie, formator la
Institutul Național al Magistraturii , cadru didactic al Universitatii Nicole Titulescu
Hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: aspecte recente din
jurisprudenţă
Cum se poate verifica eficienţa unui asemenea instrument ?
Care sunt efectele acestui instrument în condiţiile constatării neconstituţionalităţii unor prevederi
?

Moderatori :
 Lector univ.dr. Petrut Ciobanu, formator I.N.P.P.A.
 Monica Livescu, formator I.N.P.P.A., decan Baroul Valcea
Conferinta acreditata I.N.P.P.A. cu 10 puncte de pregatire profesionala. Se vor elibera certificate de
participare cu atestarea numarului de puncte de pregatire profesionala acordate de I.N.P.P.A.
Parteneri: Juridice.ro, Editura Hamangiu
Targ de carte juridica la preturi promotionale pentru participantii la conferinta.
Taxa de participare : 150 Lei. Membrii Barourilor organizatoare precum si organizatiile care vor avea
mai multi participanti, vor beneficia de reducere.
In taxa de participare sunt incluse coffee break si masa de pranz.
Taxa se poate achita in cont bancar Baroul Valcea : RO88 RNCB 0263 0289 2502 0005; BCR
Rm.Vâlcea ; CIF: 12135516 sau la secretariatul Baroului Valcea.
Detalii si inscrieri in limita a 350 locuri la urmatoarele date de contact : Baroul Valcea : tel/fax: 0250732.336 , e-mail baroul.valcea.secretariat@gmail.com

