
Invitaţie la Conferinţa cu tema 
 "Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României" – Constanţa 

 
 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Baroul Constanţa, în 
colaborare cu Editura Universul Juridic, organizează în zilele de 6 şi 7 iunie conferinţa cu tema 
"Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României".  

Evenimentul va avea loc la Hotel Ibis din Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân nr. 39 B-41 şi 
se va desfăşura conform următorului program:  
 
Vineri, 6 iunie:  
13.00 – 13.30 – Înregistrarea participanţilor.  
13.30 – 13.45 – Alocuţiuni introductive.  
13.45 – 15.00 – Domnul av. dr. Traian Briciu, Director al Institutului Naţional pentru Pregătirea 
şi Perfecţionarea Avocaţilor.  
15.00 – 15.30 – Pauză de cafea.  
15.30 – 16.45 – Domnul Claudiu Constantin Dinu, lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a 
Universităţii din Bucureşti.  
16.45 – 18.00 – Domnul av. Mircea Ursuţa, lect. univ. dr. la Universitatea din Oradea.  
 
Sâmbătă, 7 iunie: 
9.00 – 10.15 – Domnul Constantin Duvac, conf. univ. dr., cercetător asociat al Academiei 
Române – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”.  
10.15 – 11.30 – Domnul Mihail Udroiu, Judecător dr. la Tribunalul Bucureşti, formator INM, 
membru în Comisia de redactare a noilor coduri: penal şi de procedură penală.  
11.30 – 12.30 – Pauză de masă.  
12.30 – 13.45 – Domnul Petruţ Ciobanu, lect. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul 
Universităţii din Bucureşti, lector INPPA la disciplinele Drept Penal şi Drept Procesual Penal, 
consilier în cadrul Consiliului Baroului Bucureşti şi consilier în cadrul Consiliului UNBR. 
13.45 – 15.00 – Domnul Aurel Ciobanu, lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Bucureşti. 
15.00 – 16.15 – Domnul Gheorghiţă Mateuţ, prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a 
Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj.  
 

 
Se oferă 15 puncte de pregătire profesională continuă.  
 
 
Temele abordate vor fi unele de maxim interes, utile practicienilor dreptului, atât celui 

civil, cât şi celui penal.  
Taxa de participare este de 250 de lei şi se va achita în contul Baroului Constanţa – RO 

90 RZBR 0000060011461845 deschis la Raiffeisen Bank sau la sediul Baroului Constanţa. 
 
 În taxa conferinţei este inclus şi un exemplar al lucrării: 

 “Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Adnotări, situaţii tranzitorii, noutăţi”,  
                Autori: Mihai Adrian Hotca şi Radu Slăvoiu. 



 
Pentru participanţii la conferinţă care doresc cazare la Hotel Ibis tarifele pentru cazare sunt: 

45 euro/ camera single standard/ noapte 

54 euro/era dubla twin/ noapte 

78 euro/ apt cu 1 adult/ noapte 

87 euro/ apt cu 2 adulti/ noapte 

De aceste tarife speciale vor beneficia toti cei care participa la eveniment, cu mentiunea sa precizeze 
in momentul solicitarii rezervarii ca vor veni la acest eveniment. 

Tarifele includ TVA si mic dejun bufet sudez si nu includ taxa hoteliera. 

 

  
Pentru mai multe informaţii – persoana contact : 
 
Daniel Panaitescu,   tel. : 0733.674.555,  e-mail: marketing@universuljuridic.ro 


