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Baroul Călărași și Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 

organizează conferinţa cu tema: 
 
 

"ASPECTE PRACTICE GENERATE DE APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE " 
Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, 

conform Programelor întocmite de organele profesiei. 
 
 

PROGRAMUL CONFERINŢEI 
 

Sâmbătă, 22 iunie 2019, Pensiunea Ada Aldis, Șos. Călărași - Chiciu (km3), Călărași 
 
 
 

Secţiunea de drept civil/procesual civil  
 

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor 
09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil 
şi procedură civilă 
12.30 – 13.30 – Pauză de masă 

Secţiunea de drept penal/procesual penal 
 

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept 
penal şi procedură penală 

 

 

Prezentarea lectorilor: 
 

Civil şi procedură civilă: 

• Dl. av. dr. Traian BRICIU – Director INPPA, Preşedinte U.N.B.R.; 

• Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – avocat Baroul Prahova; 
Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile 
de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomandă trimiterea la Barou din partea 
participanților a problemelor care se doresc a fi dezbătute. 
 
Penal şi procedură penală: 

• Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU - Prodecan al Baroului Bucureşti; 
Temă: Rolul și importanța avocatului în cadrul acordului de recunoștere a vinovăției. 

• Dl. av. dr. Bogdan BULAI - avocat Baroul Bucureşti; 
Temă: Infracțiuni de corupție – actualități jurisprudențiale. 
 
Taxa de participare este de 100 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Călărași sau în contul 
Baroului Călărași: RO84RNCB0098037571690001 – deschis la BCR Călărași, Cod Fiscal  4294006.  
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului la numărul de telefon: 
0242.312.740 sau 0787.884.848. 
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