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AGENDA 

Noul Cod de procedură civilă, 23-24 iunie 2014, Braşov 
 
Organizatori: Institutul Naţional al Magistraturii; 

Curtea de Apel Braşov 
 

 
Formator INM: Gabriela RĂDUCAN 

 
� Metoda de lucru : prezentări ale aspectelor de noutate şi instituţiilor noi 

reglementate; timp alocat întrebărilor. 
 

 
PRIMA ZI  

 
 
09.00-11.00  Deschiderea seminarului; Introducere în tematica seminarului  

Prezentare  
 

11.00-11.15    Pauză de cafea 

 
11.15-13.00     Prezentare  
 
13.00-14.00    Pauză de masă 
 
14.00-17.00   Prezentare;  

Concluziile primei zile de seminar 
 
 

 A DOUA ZI  

 
 
9.00-11.00        Prezentare 

     
11.00-11.15    Pauză de cafea 

 
11.15-14.00     Prezentare 

Concluziile seminarului; Completarea fişelor de evaluare 
 
14.00    Masa de prânz 
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TEMATICA SEMINARIILOR*  

Noul Cod de procedură civilă 

 Metoda de lucru : prezentări ale aspectelor de noutate şi ale instituţiilor noi, reglementate de 

Cod de procedură civilă; dezbateri pe marginea aspectelor prezentate. 

 

 Principalele direcții adoptate de legiuitor în noul Cod de procedură civilă; principiile 

procesului civil; cresterea rolului activ al judecătorului în procedura civilă, corelații cu 

reglementarea noului Cod civil. 

Aspecte cu caracter de noutate în reglementarea privind participanții la procesul civil; o 

noua reglementare a incompatibilității, abținerii si recuzării; părțile; introducerea din oficiu a unei 

părți în cauză. 

Actele de procedură: nulitatea si termenele. 

Acțiunea civilă; cererile în justiție, cererea de chemare în judecată; întâmpinarea; cererea 

reconvențională.  

Procedura prealabilă primului termen de judecată. 

Aspecte cu caracter de noutate în reglementarea competenței                               

instanțelor; dispoziții speciale; incidente procedurale. 

Judecata în primă instanță; cercetarea procesului; noutăți privind                               

probațiunea - corelații cu reglementarea noului Cod civil; regimul excepțiilor procesuale; actele de 

dispoziție. 

Hotărârile judecătorești. 

Aspecte cu caracter de noutate în reglementarea căii de atac a apelului. 

Aspecte cu caracter de noutate în reglementarea căilor extraordinare de atac. 

Aspecte cu caracter de noutate în reglementarea contestației la executare. 

Normele tranzitorii și aplicarea în timp a noului Cod de procedură civilă, conform legii nr. 

76/2012 de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă. 

 

 

*Tematica seminariilor poate fi modificată şi completată în funcţie de: 
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- structura grupului de participanţi; 

- temele de interes solicitate de participanţi anterior seminariilor; 

- pe parcursul derulării proiectului pe baza experienţei seminariilor anterioare. 


