UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” • BAROUL BUCUREȘTI
în parteneriat cu

EDITURA HAMANGIU
organizează conferința interactivă cu tema

Legea nr. 310/2018
privind modificarea Codului de procedură civilă
– între reformă și restaurație –
Vineri, 08 FEBRUARIE 2019 (orele 09:00 – 18:00)
Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Amfiteatrul 1
Calea Văcărești, nr. 185, sector4, București

Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, aduce o serie de modificări
importante mai multor instituții de drept procesual civil. O parte a acestora au fost impuse de decizii ale
Curții Constituționale, în timp ce altele au la bază schimbarea de optică a legiuitorului cu privire la
soluțiile legislative anterioare.
Universitatea „Nicolae Titulescu” şi Baroul București în parteneriat cu Editura Hamangiu vă invită să
participați, pe data de 08 februarie 2019, (orele 09:00 – 18:00), la o conferință interactivă în care vor fi
dezbătute recentele modificări aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018, precum și mai
multe probleme de practică neunitară în materia procedurii civile, propuse de speakerii invitați sau de
participanți.
Speakerii conferinței sunt practicieni recunoscuți – judecători și avocați, precum și profesori și autori
de lucrări în materia procedurii civile: Prof. univ. dr. Gabriel BOROI – Rectorul Universității „Nicolae
Titulescu” din București; Prof. univ. dr. Cornel Traian BRICIU – Facultatea de Drept a Universității din
București, director executiv al INPPA; Conf. univ. dr. Claudiu Constantin DINU – Facultatea de Drept a
Universității din București, formator INPPA; Conf. univ. dr. Mirela STANCU – Facultatea de Drept a
Universității din București, judecător la Tribunalul București, formator INM; Lector univ. dr. Ion
DRAGNE – decanul Baroului București; Lector univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ – Facultatea de Drept a
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, avocat, director al INPPA – Centrul Teritorial Iași; Lector univ.
dr. Gheorghe Liviu ZIDARU – Facultatea de Drept a Universității din București, judecător la Curtea de
Apel București; Dr. Delia Narcisa THEOHARI – Judecător la Curtea de Apel București, formator INM;

Roxana STANCIU – Judecător la Tribunalul București; Dr. Carla Alexandra ANGHELESCU – judecător la
Tribunalul București.
Invităm participanții la conferință să pună în discuție orice subiecte și probleme de interes. Așteptăm
propunerile/sugestiile dumneavoastră pe adresa conferinte@hamangiu.ro.
Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a acreditat conferința cu 8 puncte
pregătire profesională.

DETALII ȘI ÎNSCRIERI:
Taxa de participare – 250 lei (210,08 lei + TVA) și include:
• accesul la lucrările conferinței;
• mapa cu materialele de conferință;
• coffee-break-uri.
Preț special:
• 10% reducere pentru doi sau mai mulți participanți din cadrul aceleași organizații: 225 lei/pers. (189,08 lei + TVA);
• 30% reducere pentru avocații membri ai Baroului București: 175 lei/pers. (147,06 lei+TVA).
Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – Agenția 13 Septembrie, Editura
Hamangiu S.R.L. (J40/4082/2006; CIF RO18469418).
Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data 5 februarie 2019.
Pentru detalii și înregistrarea la conferință vă rugăm să accesați pagina Conferinței www.conferinte.hamangiu.ro
și completați formularul de înregistrare.
Ne puteți contacta la:
Email: conferinte@hamangiu.ro
Telefon: 021-336.04.43; 031-805.80.20

În cadrul evenimentului, vor fi lansate volumele:

Fișe de procedură civilă
Gabriel Boroi, Mirela Stancu

Legea nr. 310/2018

pentru modificarea și completarea
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Comentarii, explicații, jurisprudență relevantă

Nicolae-Horia Tiţ, Roxana Stanciu

