
 

 

 

În data de 19 noiembrie 2021, Editura Solomon, în parteneriat cu Facultatea de Drept a 

Universității din București, organizează Conferința cu tema „Taxele judiciare de timbru – 

provocări în practică și dezlegări în drept”. 

În cadrul conferinței va avea loc și lansarea cărții „O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare 

de timbru. Comentariu pe articole”, coordonator Traian Cornel Briciu. 

Vor fi abordate atât chestiuni controversate în materia taxelor judiciare de timbru, cât și 

aspecte de ordin procesual, toate dezbătute din perspectiva principiilor fundamentale care 

guvernează procesul civil, speakerii fiind deopotrivă teoreticieni și practicieni ai dreptului. 

Speakeri: 

Laura Andrei, formator INM, dr., judecător, Curtea de Apel București 

Traian Cornel Briciu, prof.univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din București, 

avocat 

Roxana Dan, cadru didactic asociat drd., Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-

Bolyai, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca 

Ioana Raluca Orza, drd., judecător, Tribunalul Specializat Mureș 

Paul Pop, lect.univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din București, avocat  

Ana-Maria Puiu, judecător, Tribunalul București 

Stela Stoicescu, asist.univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din București, 

judecător, Judecătoria Sectorului 2 București 

Gheorghe-Liviu Zidaru, conf.univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din București, 

judecător, Curtea de Apel București 
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Conferința se desfășoară exclusiv online și este în curs de acreditare INPPA cu puncte de 

pregătire profesională. Participanții vor avea posibilitatea de a adresa întrebări (audio&video) 

speakerilor la finalul fiecărui panel, în cadrul secțiunii de dezbateri. 

Programul conferinței este de la ora 12.00 până la 16.00 și poate fi consultat aici. 

Taxa de participare este de 159 lei + TVA și include: 

 accesul online la lucrările conferinței 

 o reducere de 20% din prețul de copertă al cărții „O.U.G. nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru. Comentariu pe articole”, coord. Traian Cornel Briciu. 
Pentru aplicarea reducerii la achiziție, vă rugăm să ne contactați pe 
office@editurasolomon.ro sau la nr. de tel. 0725.356.750 

 gratuit, pentru participanții care doresc – lucrarea Codul de procedură fiscală. 
Comentariu pe articole, coord. Cosmin Flavius Costaș (preț copertă: 150 lei) 

Plata se va face în contul Editurii Solomon SRL (CUI RO 32867605), deschis la Banca 

Transilvania: RO88BTRLRONCRT0260426001, cu mențiunea: „taxă participare conferință”. 

Pentru emiterea facturii, vă rugăm să ne transmiteți datele de facturare pe 

office@editurasolomon.ro și să ne precizați titularul contului de pe care ați efectuat plata. 

Înscrierea se poate face până pe data de 18.11.2021, ora 18.00. Datele de logare vă vor fi 

transmise ulterior confirmării plății taxei de participare.  

Detalii suplimentare puteți obține la: 

office@editurasolomon.ro sau la nr. de tel. 0725.356.750. 

 

 

https://www.editurasolomon.ro/wp-content/uploads/2021/11/program-conf.-taxe-de-timbru.pdf
https://www.editurasolomon.ro/produs/codul-de-procedura-fiscala-comentariu-pe-articole/
https://www.editurasolomon.ro/produs/codul-de-procedura-fiscala-comentariu-pe-articole/
mailto:office@editurasolomon.ro

