
 

      

Proiectul este co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi are ca obiectiv general consolidarea capacității 

sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale 

                        
Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 

Programul RO 24 „Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare” 
Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor 

provocări legislative şi instituţionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial 
system to face new legislative and institutional challenges” 

 
Noul Cod civil, 24-25 septembrie 2015, CA Braşov 

 
Organizatori :   Institutul Naţional al Magistraturii 
           Curtea de Apel Braşov 
 
Formatori INM: Doina ANGHEL, judecător Curtea de Apel Bucureşti 

Viorel TERZEA, judecător Curtea de Apel Piteşti 
 
Prima zi 
 
09.00-09.30 Înregistrarea participanţilor 
09.30-10.30 • Limitele legale ale dreptului de proprietate (partea a I-a) 

• Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert Viorel TERZEA 
10.30-11.00 Pauză de cafea  

11.00-12.30 • Limitele legale ale dreptului de proprietate (partea a II-a) 

• Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert Viorel TERZEA 

12.30-14.00 Prânz 

14.00-15.45 •  Concepţia noului Cod civil  cu privire la rezoluţiunea  şi rezilierea 

contractului 

• Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert Doina ANGHEL 

15.45-16.00 Concluziile primei zile de seminar 

 
A doua zi 
 
09.00-10.30 • Contractul de vânzare în noul Cod civil. Elementele de noutate 

• Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert Doina ANGHEL 
10.30-11.00 Pauză de cafea  

11.00-12.30 • Partajul judiciar în noile coduri 

• Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert Doina ANGHEL 

12.30-14.00 Prânz 
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14.00-15.45 • Acţiunea în revendicare 

• Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Expert Viorel TERZEA 

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

evaluare 

 
 

PRECIZĂRI ORGANIZATORICE IMPORTANTE: 

- obligativitatea ca participantii sa anunte cu cel putin 24 de ore inainte de data desfasurarii 

evenimentului, daca nu vor mai participa, din motive obiective, pentru a putea anula serviciile solicitate 

(mese de pranz, pauze de cafea si cazare); pentru seminariile care incep in ziua de luni, participantii vor anunta 

imposibilitatea de participare in cursul zilei de vineri a saptamanii imediat anterioare respectivului seminar;  

 

- in eventualitatea in care participantii nu anunta faptul ca nu vor participa, cu minim 24 de ore 

inainte de desfasurarea evenimentului, acestora li se vor imputa costurile aferente (respectiv 

contravaloarea unei nopti de cazare-daca s-a solicitat cazare, unui pranz-daca s-a solicitat masa de pranz si a 2 

pauze de cafea aferente zilei de seminar); 

 

- obligativitatea ca participantii sa semneze tabelul de prezenta pentru fiecare zi de desfasurare a 

seminarului in care au confirmat participarea, aceasta fiind singura modalitate de atestare a prezentei la 

eveniment. 

 


