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PROGRAMUL CONFERINȚEI 

 

 

Sala Constantin Stoicescu 

09.00 - 09.30 Deschiderea conferinței 

   dr. Cătălin PREDOIU, ministrul justiției 

prof. dr. Traian C. BRICIU, președinte, Uniunea Națională a Barourilor din România 

conf. dr. Paul POP, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

 

Sala Constantin Stoicescu 

09.30-11.00  PANELUL 1 Moderator - conf. dr. Mirela STANCU 

09.30-09.50  prof. dr. Traian C. BRICIU  

Excepții, motive și apărări de fond. Distincții teoretice și efecte practice  

09.50-10.10  jud. dr. Octavia SPINEANU-MATEI  

Dreptul procesual național și dreptul UE. Principiile autonomiei procedurale, 
efectivității și echivalenței - intervenție online 

10.10-10.30  av. dr. Gheorghe FLOREA  

Regimul juridic al nulității necondiționate în cazul încălcării dispozițiilor legale 
privind reprezentarea procesuală - intervenție online 

10.30-11.00  Dezbateri  



 

 
 

Sala Petre Antonescu 

09.30-11.00  PANELUL 2 Moderator - prof. dr. Marian NICOLAE 

09.30-09.50  exec. jud. Bogdan DUMITRACHE  

Acțiunea pauliană. Aspecte de executare silită 

09.50-10.10  prof. dr. Radu RIZOIU  

Greu de ucis? Despre prescripția acțiunii (executorii) ipotecare 

10.10-10.30  conf. dr. Paul POP  

Mai pot nulitățile procedurale sa provoace dezbateri?! Uneori….da! 

10.30-11.00  Dezbateri  

 

Sala de Consiliu 

09.30-11.00  PANELUL 3 Moderator - prof. dr. Evelina OPRINA 

09.30-09.50  av. dr. Cosmin VASILE  

O relație tensionată: diverse forme de neintrare în cercetarea fondului și trimiterea 
spre rejudecare 

09.50-10.10  conf. dr. Claudiu C. DINU  

Măsurile asiguratorii dispuse de instanța arbitrală. Utilitate și finalitate 

10.10-10.30  prof. dr. Viorel ROȘ  

Estoppel, normele imperative și ordinea publică în arbitraj 

10.30-11.00  Dezbateri  

 

 

11.00-11.30  pauză de cafea   (în fața Sălii Stoicescu)  

 

 

 



 

 
 

Sala Constantin Stoicescu 

11.30-13.15  PANELUL 4 Moderator - conf. dr. Paul POP 

11.30-11.50  prof. dr. Ioan LEȘ  

Despre o posibilă reconsiderare a termenelor de procedură - intervenție online 

11.50-12.10  conf. dr. Gheorghe-Liviu ZIDARU  

Reflecții cu privire la o nouă lege de accelerare și modernizare a procesului civil 

12.00-12.20  prof. dr. Evelina OPRINA  

Trei noi și insolite opțiuni legislative asupra compunerii completelor de judecată. 
Progres sau declin? 

12.20-12.40  conf. dr. Mirela STANCU  

Acțiunile colective - o posibilitate în dreptul român? 

12.40-13.15  Dezbateri   

 

Sala Petre Antonescu 

11.30-13.15  PANELUL 5 Moderator - conf. dr. Claudiu C. DINU 

11.30-11.50  prof. dr. Anastasiu CRIȘU, drd. Eduard Gabriel LEVAI  

Disputa între cele două proceduri (penală și civilă) în materia măsurilor asigurătorii 
dispuse în procesul penal 

11.50-12.10  prof. dr. Valerian CIOCLEI  

Depolitizarea și profesionalizarea Curții Constituționale 

12.00-12.20  conf. dr. Andrei ZARAFIU  

Noi provocări și paradigme în materia autorității de lucru judecat 

12.20-12.40  conf. dr. Andra TRANDAFIR, dr. Irina KUGLAY  

Acțiunea civilă în procesul penal: semnificația identificării corecte a subiectului 
pasiv al infracțiunii 

12.40-13.15  Dezbateri  

 



 

 
 

Sala de Consiliu 

11.30-13.15  PANELUL 6 Moderator - prof. dr. Traian C. BRICIU 

11.30-11.50  jud. dr. Delia THEOHARI  

Câteva probleme controversate privind aplicarea art. 460 C. proc. civ. 

11.50-12.10  conf. dr. Sebastian SPINEI  

Categoria procedurală a măsurilor interimare 

12.00-12.20  conf. dr. Alin SPERIUSI-VLAD  

Probleme din unificarea practicii judiciare în materia căilor de atac 

12.20-12.40  lector dr. Horia ȚIȚ  

„...în mod corespunzător” sau despre analogiile impuse 

12.40-13.15  Dezbateri   

 

 

13.15-14.15  pauză de prânz  (în fața Sălii Stoicescu)  

 

 

Sala Constantin Stoicescu 

14.15-15.15  Lansare de carte - In memoriam Viorel Mihai CIOBANU – Dreptul 
procesual și dreptul substanțial la începutul mileniului al III-lea  

 moderator - conf. dr. Paul POP     

 

 prof. dr. Valeriu STOICA     

 prof. dr. Flavius A. BAIAS     

 prof. dr. Claudia Ana MOARCĂȘ     

 prof. dr. Marian NICOLAE  

 prof. dr. Traian C. BRICIU    



 

 
 

15.15-15.30  pauză de cafea   (în fața Sălii Stoicescu)  

 

Sala Constantin Stoicescu 

15.30-17.15  PANELUL 7 Moderator - conf. dr. Gheorghe-Liviu ZIDARU 

15.30-15.50  prof. dr. Claudia ROȘU, asist. dr. Cătălin LUNGĂNAȘU 

Contestația privind tergiversarea procesului - rezolvare sau ratare? - intervenție 
online 

15.50-16.10  lect. dr. Andrea CHIȘ 

Argument(e) pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești motivate (și) în 
procesul civil- intervenție online 

16.10-16.30  av. dr. Sonia FLOREA  

Provocări ale dreptului procesual în materia drepturilor de proprietate intelectuală 
- intervenție online 

16.30-16.50  jud. drd. Roxana STANCIU 

Acoperirea nulității actelor de procedură prin manifestarea de voință a părții cu 
privire la intenția sa de continuare a demersului judiciar. O viitoare dezlegare? 

16.50-17.15  Dezbateri  

 

Sala Petre Antonescu 

15.30-17.00  PANELUL 8 Moderator - prof. dr. Radu RIZOIU 

15.30-15.50  prof. dr. Marian NICOLAE  

Practica judiciară creatoare de drept? Judecătorul între ars inveniendi și ars 
combinatoria 

15.50-16.10  prof. dr. Flavius A. BAIAS, av. drd. Valentin CÎLȚEA  

Acțiunea în revendicare imobiliară - aspecte procedurale 

16.10-16.30  av. drd. Justin ANGHEL 

Revirimentul jurisprudențial. Privire comparativă - sistemul de drept continental vs. 
sistemul de drept anglo-american 

16.30-17.00  Dezbateri   



 

 
 

Sala de Consiliu 

15.30-17.15  PANELUL 9 Moderator - lector dr. Horia ȚIȚ 

15.30-15.50  prof. dr. Maria FODOR  

Accesul liber la justiție - principiu constituțional și drept fundamental al persoanei 

15.50-16.10  prof. dr. Daniel GHIȚĂ  

Discuţii asupra unor incidente în procesul civil 

16.10-16.30  lector dr. Ioana VARGA  

Verificarea competenței instanței în etapa scrisă a procesului civil. Natura juridică a 
încheierii pronunțate 

16.30-16.50  av. drd. Daniela CĂLIN 

Efectele hotărârilor judecătorești pronunțate în temeiul actelor de dispoziție ale 
părților 

16.50-17.15  Dezbateri  


