
Conferința „Autoritatea părintească” – București, 10 octombrie 2018 

 

În data de 10 octombrie 2018, Editura Solomon, Facultatea de Drept a Universității 

din București, Avram Law, Organizația „Salvați copiii” și partener media Juridice.ro, 

organizează Conferința cu tema „Autoritatea părintească”. 

În cadrul conferinței va avea loc și lansarea volumului Autoritatea părintească. 

Între măreție și decădere, coordonator Marieta Avram. 

Vor fi abordate aspecte actuale în materia exercitării autorității părintești, pe fondul 

unor crize și conflicte personale acute între părinți, care pun în discuție interesul 

superior al copilului.  

Speakerii sunt cadre didactice și practicieni, juriști și psihologi consacrați în domeniul 

familiei și al protecției drepturilor copilului: 

Flavius Antoniu Baias – profesor universitar doctor, decan al Facultății de Drept, 

Universitatea din București 

Gabriela Alexandrescu – președinte al Organizației „Salvați copiii” 

Laura Andrei – judecător, președintă a Tribunalului București 

Marieta Avram – profesor universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din 

București; avocat, Baroul București 

Alin Axente – avocat, Baroul București 

Cristiana-Mihaela Crăciunescu – judecător, Judecătoria Sectorului 3 București; 

doctor în drept 

Marius Floare – asistent universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; avocat, Baroul Cluj 

Gabriela-Rodica Ghile-Buzan – notar public; cadru didactic universitar în 

colaborare cu Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Eduard Gabriel Levai – judecător, Judecătoria Constanța; doctorand, Școala 

doctorală a Facultății de Drept, Universitatea din București 

Adina Renate Motica – notar public; conferențiar universitar doctor, Facultatea de 

Drept, Universitatea de Vest din Timișoara 

Cristina Nicolescu – consilier juridic, Direcția Avizare Acte Normative, Ministerul 

Justiției; lector universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Mihail Poenaru – avocat, Baroul București 

Marius Rusu – psihoterapeut, Organizația „Salvați copiiii 

Roxana Paraschiv – psihoterapeut, Organizația „Salvați Copiii” 

Roxana Stanciu – judecător, Tribunalul București 

Stela Stoicescu – judecător, Judecătoria Sectorului 2 București; formator INM; 

colaborator extern, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Lavinia Tec – conferențiar universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, 

Facultatea de Drept; avocat, Baroul Timiș 

Andra-Roxana Trandafir – lector universitar doctor, Facultatea de Drept, 

Universitatea din București 

Anca Magda Voiculescu – judecător, Tribunalul București; judecător de legătură 

pentru România desemnat de Ministerul Justiției pentru Convenția de la HAGA 1980 

privind răpirile internaționale de minori; formator INM; doctor în drept 

 



Conferința este acreditată de INPPA cu puncte de pregătire profesională. 

Programul conferinței este de la ora 14.00 până la 19.30 și poate fi consultat la această 

adresă. 

Taxa de participare este de 100 lei (TVA inclus) și include: 

 accesul la lucrările conferinței 

 pauzele de cafea 

 un voucher în baza căruia veți putea achiziționa cartea cu o reducere de 

30% din prețul de copertă. 

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

Banca Transilvania: RO88BTRLRONCRT0260426001. 

Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 05.10.2018. 

Detalii suplimentare puteți obține la: 

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

 

https://www.editurasolomon.ro/wp-content/uploads/2018/09/program-conferinta.pdf
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