
  

 

Numele şi prenumele Funcţia Perioada desfăşurării 

seminarului 

Localitatea Denumirea seminarului 

Secţia penală 
Coadă Ciprian Judecător  18 martie 2016 Constanţa  Întâlnire aferentă trimestrului I al anului 2016, organizată în 

temeiul art. 26 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, pentru dezbaterea problemelor de drept 
care au generat o practică neunitară în materie penală  

16-20 mai 2016 Bulgaria Seminarul internaţional cu tema „Language Trening on the 
vocabulary of Human Rights EU Law” organizat de Reţeaua 
Europeană de Formare Judiciară 

2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 
neunitară” 

21-22 noiembrie 2016 Bucureşti Întâlnirea preşedinţilor secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
şi curţilor de apel dedicată dezbaterii aspectelor de practică 
neunitară în materia dreptului penal şi dreptului procesual penal 

16 decembrie 2016 Constanţa  Întâlnire aferentă trimestrului IV al anului 2016, organizată în 
temeiul art. 26 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, pentru dezbaterea problemelor de drept 
care au generat o practică neunitară în materie penală  

20 februarie 2015 Constanţa Întâlnire pentru dezbaterea problemelor de drept care au generat 
o practică neunitară în materie penală, organizată în temeiul art. 
262 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti 

27 februarie 2015 Constanţa Conferinţa cu tema „Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice. 
Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Aspecte teoretice şi 
practice ale judecătorului în cursul urmăririi penale şi judecăţii. 
Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor” 
organizată de U.N.B.R. în conlucrare şi sub egida C.S.M. în 
vederea implementării Proiectului privind relaţiile dintre 
judecători şi avocaţi din perspectiva Avizului nr. 16 al 
Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni 

23 martie 2015 Constanţa Seminarul cu tema „Combaterea discriminării” 
22 mai 2015 Constanţa  Întâlnire pentru dezbaterea problemelor de drept care au generat 

o practică neunitară, organizată în temeiul art. 262 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

25-26 mai 2015 Constanţa Seminarul cu tema “Noul Cod penal” 
14 – 28 septembrie 2015 Sundsvall, 

Suedia 
Vizită profesională la Curtea de Apel din Sundsvall, organizată 
în Regatul Suediei, în cadrul programului de formare 



  

profesională derulat de către Reţeaua Europeană de Formare 
Judiciară 

12-14 octombrie 2015 Constanţa Seminarul cu tema “Procedura privind transferul persoanelor 
condamnate. Protocolul de înţelegere dintre România şi Italia în 
vederea îmbunătăţirii cooperării în domeniul transferării 
persoanelor condamnate” 

  28 mai 2014 Constanţa Întâlnire de practică neunitară în materie penală organizată 
conform art. 262 din ROI 

  25-27 iunie 2014 Târgu Jiu A VI-a ediţie a Conferinţei „Justiţie şi criminalitate informatică” 

  30 iunie 2014 Constanţa Conferinţa cu tema „Curtea de Apel Constanţa la 100 de ani de 
la înfiinţare. Provocări şi perspective determinate de reforma 
managementului judiciar, respectiv de intrarea în vigoare a noilor 
coduri (penale şi civile” – Secţiunea management judiciar 

  8 octombrie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Hotărâri recente relevante ale Curţii 
Europene a drepturilor omului în materie civilă şi penală” – 
Secţiunea penal 

  31 octombrie 2014 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme de practică neunitară în materie 
penală şi civilă” – Secţiunea de drept penal şi drept procesual 
penal 

  17-18 noiembrie 2014  Bucureşti Seminar în domeniul C.E.D.O. – aspecte penale 

  4-5 decembrie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură penală” 

  24-25 octombrie 2013 Constanţa Cooperare judiciară internaţională în materie penală 

 

 


