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Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

Gheorma Carina Preşedinte 

secţie 

11 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 cauzele privind 
litigiile cu profesioniştii, în materia insolvenţei, în materia 
contenciosului administrativ şi fiscal  

4-8 mai 2016 Lisabona, 
Portugalia 

Seminarul internaţional cu tema „Sports Law” organizat de 
EJTN 

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

19 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 cauzele privind 
litigiile cu profesioniştii, în materia insolvenţei, în materia 
contenciosului administrativ şi fiscal  

  27 februarie 2015 Constanţa  Întâlnire pentru dezbaterea problemelor de drept care au 
generat o practică neunitară în materie civilă - litigii cu 
profesionişti, contencios administrativ şi fiscal, organizată în 
temeiul art. 262 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti 

26-27 martie 2015 Bucureşti Întâlnire de practică neunitară în materia dreptului 
administrativ şi fiscal 

9 iunie 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 

9 decembrie 2015 Bucureşti Conferinţa cu tema „Noul Cod fiscal. Noul Cod de procedură 
fiscală” 

  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 drept 
civil şi drept procesual civil 



  

18-19 septembrie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 
29-30 septembrie 2014  Bucureşti Seminar cu tema „Societăţi comerciale” 

31 octombrie 2014 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme de practică neunitară în 
materie penală şi civilă” – Secţiunea litigii cu profesionişti, 
insolvenţă, contencios administrativ şi fiscal 

6-7 noiembrie 2014  Constanţa Seminar cu tema „Noul Cod civil” 
  30 – 31 mai 2013 Constanţa Seminar organizat de Curtea de Apel Constanţa în colaborare 

cu I.N.M. cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 
  14 iunie 2013 Constanţa Stagiul/seminar de pregătire profesională a membrilor Filialei 

U.N.P.I.R. Constanţa 
  14 – 25 octombrie 

2013 
Roma, Italia Schimb profesional organizat de EJTN 

  21-22 noiembrie 2013 Constanţa Seminar cu tema "Proceduri speciale de judecată în dreptul 
Uniunii Europene. Competenţa instanţelor, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti în Uniunea Europeană" 

  2-3 decembrie 2013 Bucureşti Seminar cu tema “Drept administrativ” 
 


