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AGENDĂ 
 

Noul Cod civil. Noul cod de procedura civilă, 

20-21 octombrie 2016, CA Brașov  

Organizatori:   Institutul Naţional al Magistraturii 

           Curtea de Apel Brașov 

Experţi: Dorina ZECA, Viorel  TERZEA 

 

 Prima zi 

09.00-09.30 Înregistrarea participanţilor 

09.30-10.30 Prezentare:  

Aspecte practice privind rezolutiunea si rezilierea în dreptul material și 

procesual. Probleme controversate. 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert  Dorina ZECA 

  Pauză de cafea  

11.00-12.30 Prezentare  

Clauze standard și clauze neuzuale 

Regimul daunelor interese moratorii 

Impreviziunea și posibilitatea adaptării contractului 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert  Viorel TERZEA 

12.30-14.00 Prânz 

14.00-15.45 Prezentare:  

Distincția dintre impreviziune, rezoluțiune și nulitate. Efectele juridice între părți 

și față de terți. Restituirea prestațiilor. 
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Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert  Dorina ZECA 

15.45-16.00 Concluziile primei zile de seminar 

A doua zi 

09.00-10.30 Prezentare:  

Competența materială după valoare 

Citarea prin publicitate 

 Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert  Viorel TERZEA 

10.30-11.00 Pauză de cafea  

11.00-12.30 Prezentare:  

Excepţiile procesuale: 

 Înţeles, exemple, delimitare faţă de excepţiile din dreptul substanţial, calificări 

juridice, clasificări, termenul în care pot fi formulate, ordinea de soluţionare, modul de 

soluţionare.   

 Regimul invocării excepţiilor pentru prima dată în căile de atac: limite, 

modalităţi de invocare. Metoda cubului 

 Excepţia nelegalei citări: titulari, condiţii, termen de invocare, sancţiuni. Metoda 

cubului 

 Excepţia inadmisibilităţii: înţeles, domeniu de aplicare. Metoda cubului 

 Excepţia autorităţii de lucru judecat: înţeles, corelaţie cu relativitatea şi 

opozabilitatea hotărârii judecătoreşti.  Metoda cubului 

 Excepţia lipsei calităţii procesuale active şi pasive: înţeles,  elementele care se 

analizează şi paşii ce trebuie urmaţi pentru soluţionare. Metoda cubului 

 Excepţia lipsei calităţii de reprezentant. Metoda cubului. 

 Excepţia de conexitate şi litispendenţă. Metoda cubului 

 Excepţia tardivităţii. Metoda cubului 

 Excepţia perimării. Metoda cubului 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert  Dorina ZECA 

12.30-14.00 Prânz 

14.00-15.45 Prezentare:  

Probleme practice în materia antecontractului și promisiunii de vânzare. 
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Hotărârea care ține loc de contract de vânzare 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert  Viorel TERZEA  

15.45-16.00 Concluziile celei de-a doua zile de seminar; Completarea fişelor de evaluare 

 


