
FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 
EDITURA HAMANGIU  

Organizează conferința 

Noutăți  legisla tiv e   
în  mate ria  

ocrotiri i  perso anei  f iz ice  
Impactul Legii nr. 140/2022 

 

 

MIERCURI, 28 SEPTEMBRIE 2022 (orele 09,00-18,00) 

Sala Constantin Stoicescu a Facultății de Drept,  

Universitatea din București (Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5) 

 

Adoptată în vederea punerii în acord a legislației cu Decizia nr. 601/2020 a Curții Constituționale [prin care s-a 

constatat neconstituționalitatea art. 164 alin. (1) Cod civil], Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de 

ocrotire pentru persoanele cu dizabilități aduce serioase modificări Codului civil, Codului de procedură civilă și 

altor acte normative. Deși legea oferă numeroase soluții, unele dintre problemele existente par să rămână în 

continuare nerezolvate. 

Despre toate aceste probleme și soluții vă invităm să dialogăm în cadrul unei conferințe dedicate, organizată 

de Facultatea de Drept a Universității din București și Editura Hamangiu, pe 28 septembrie 2022. 

Profesori ai Facultății de Drept, împreună cu practicieni din toate profesiile juridice – magistrați, avocați, 

notari publici și executori judecătorești – vor analiza și dezbate modificările aduse Codului civil și 

Codului de procedură civilă prin Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru 

persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. 

 

 

Lectorii  conferinței  

(în ordine alfabetică) 

 

• Prof. univ. dr. Marieta AVRAM (coordonatorul științific al conferinței) – Facultatea de Drept a 

Universității din București, avocat în Baroul București 

• Conf. univ. dr. Octavian CAZAC – Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova 

• Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc 

• Nicoleta MICLĂUȘ – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor – 

Ministerul Justiției – Direcția elaborare acte normative 

• Jud. dr. Ioan-Ilieș NEAMȚ – Tribunalul Maramureș, redactor șef al Revistei de dreptul familiei 

• Prof. univ. dr. Marian NICOLAE – Facultatea de Drept a Universității din București 

• Lector univ. dr. Cristian PAZIUC – Facultatea de Drept a Universității din București, avocat în Baroul 

București 



 

• Conf. univ. dr. Radu RIZOIU – Prodecan al Facultății de Drept a Universității din București, avocat în 

Baroul București 

• Cristian David SAMOILĂ – Consilier juridic la BRD Groupe Société Génerale 

• Laura-Iuliana SCÂNTEI – judecător la Curtea Constituțională a României 

• Jud. dr. Delia Narcisa THEOHARI – formator la Institutul Național al Magistraturii 

• Asist. univ. dr. Bogdan VIȘINOIU – Facultatea de Drept a Universității din București, notar public 

• Conf. univ. dr. Liviu Gheorghe ZIDARU – Facultatea de Drept a Universității din București, 

judecător la Curtea de Apel București 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul conferinței va avea loc și lansarea volumului Drept civil. Familia – autor Marieta Avram, una 

dintre primele cărți publicate în România după adoptarea Legii nr. 140/2022. 

 

 

DREPT CIVIL. FAMILIA 
Ediția a III-a, revizuită și adăugită 

AUTOR: MARIETA AVRAM 

Recenzia lucrării va fi realizată de:  

Prof. univ. dr. Marian NICOLAE, 

Conf. univ. dr. Cristina Mihaela NICOLESCU și  

Jud. dr. Ioan-Ilieș NEAMȚ 

 

 

 

 

Participarea la conferință este gratuită și se poate face atât prin prezența fizică în sală, cât și online. 

Pentru participarea în sală este nevoie să vă rezervați locul, prin completarea formularului de participare, care 

poate fi descărcat de AICI (click). 

Evenimentul va putea fi urmărit LIVE pe contul de FB al Editurii Hamangiu, 
https://www.facebook.com/EdituraHamangiu 

Detalii și înscrieri: Pentru mai multe detalii și înregistrarea la conferință vă rugăm să accesați pagina: 
https://conferinte.hamangiu.ro/ 

https://www.facebook.com/EdituraHamangiu
https://conferinte.hamangiu.ro/

