ANEXA nr. 17
RAPORT DE ACTIVITATE
DEPARTAMENT FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ DIN CADRUL INPPA
Subsemnaţii av. dr. Petruţ Ciobanu în calitate de responsabil formare profesională
continuă – drept public şi av. dr. Claudiu Constantin Dinu în calitate de responsabil formare
profesională continuă – drept privat,
având în vedere competenţele şi atribuţiile
Departamentului pentru formare profesională continuă din cadrul Institutului Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA), vă prezentăm raportul de activitate al acestui
departament aferent perioadei ianuarie – decembrie 2015.
În conformitate cu art. 19 pct. 2 din Hotărârea nr. 391 din 31.03.2012 a Consiliului
UNBR (Statutul INPPA) şi art. 31 din Regulamentul INPPA , Departamentul de formare
profesională continuă, prin cei doi responsabili, a desfăşurat următoarele activităţi:
1. Formarea profesională continuă prin organizarea de conferinţe naţionale, în colaborare
cu barourile locale sau centrele teritoriale INPPA
2. Formarea profesională continuă prin organizarea de mese rotunde (ateliere), de regulă
săptămânal, la sediul Curţii de Apel Bucureşti
1.Formarea profesională continuă prin organizarea de conferinţe naţionale, în colaborare
cu barourile locale
Conferinţele implementate în teritoriu au fost organizate pe tot parcursul anului 2015,
conform solicitărilor venite de la barourile locale şi în colaborare cu acestea, cât şi la iniţiativa
INPPA. Astfel, au fost organizate următoarele conferinţe:
-

la Oradea, în perioada 23-24 ianuarie 2015, în colaborare cu Baroul Bihor – tematică
civil şi penal, eveniment la care au participat aproximativ 305 avocaţi

-

la Giurgiu, în data de 21 februarie, în colaborare cu Baroul Giurgiu – tematică civil
şi penal, eveniment la care au participat aproximativ 125 avocaţi

-

la Ploieşti, în data de 28 februarie, în colaborare cu Baroul Prahova – tematică civil
şi penal, eveniment la care au participat aproximativ 160 avocaţi

-

la Baia Mare, în perioada 20-21 martie, în colaborare cu Baroul Maramureş –
tematică civil şi penal, eveniment la care au participat aproximativ 150 avocaţi

-

la Arad, în perioada 27-28 martie, în colaborare cu Baroul Arad – tematică civil şi
penal, eveniment la care au participat aproximativ 249 avocaţi

-

la Tulcea, în data de 4 aprilie, în colaborare cu Baroul Tulcea – tematica civil şi
penal, eveniment la care au participat aproximativ 110 avocaţi

-

la Alba Iulia, în perioada 17 – 18 aprilie, în colaborare cu Baroul Alba – tematică
privitoare la organizarea profesiei de avocat, eveniment la care au participat aproximativ
120 de avocaţi

-

la Timişoara, în perioada 24-25 aprilie, în colaborare cu Baroul Timiş –civil şi penal,
eveniment la care au participat aproximativ 140 avocaţi

-

la Constanţa, în perioada 15-16 mai, în colaborare cu Baroul Constanţa – tematică
civil şi penal, eveniment la care au participat aproximativ 130 de avocaţi

-

la Giurgiu, în data de 10 octombrie 2015, în colaborare cu Baroul Giurgiu, eveniment
la care au participat aproximativ 115 avocaţi
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-

la Galaţi, în data de 17 octombrie 2015, în colaborare cu Baroul Galaţi, eveniment la
care au participat aproximativ 187 de avocaţi

-

la Constanţa, în data de 24 ocotmbrie 2015, în colaborare cu Baroul Constanţa,
eveniment la care au participat aproximativ 170 de avocaţi

-

la Bacău, în data de 7 noiembrie 2015, în colaborare cu Baroul Bacău, eveniment la
care au participat aproximativ 160 de avocaţi

-

la Focşani, în data de 7 noiembrie 2015, în colaborare cu Baroul Vrancea, eveniment
la care au participat aproximativ 110 de avocaţi

-

la Sibiu, în data de 21 noiembrie 2015, în colaborare cu Baroul Sibiu, eveniment la
care au participat aproximativ 160 de avocaţi

Pentru o analiză comparativă, precizăm că la nivelul anului 2014 au fost organizate
următoarele conferinţe: 3-4 aprilie 2014, Bucuresti (teme de penal), 30 aprilie 2014 la Bucureşti
(teme de dreptul muncii), 15-16 mai 2014 Bucureşti (teme de drept fiscal), 17 şi 18 mai 2014,
30 mai 2014 Baia Mare (teme de civil şi penal – aprox. 150 participanţi), Băile BALVANYOS
(Baroul Harghita) (teme de civil şi penal – aprox. 65 participanţi), 26-27 Mai 2014,06 iunie
2014 la Bucureşti (probleme de executare silită), 20 şi 21 iunie 2014 Bacău (teme de civil şi
penal . aprox. 200 participanţi), Bucureşti, 04-05 iulie 2014 (teme de civil), 14 iunie Focşani
(teme de penal – aprox.90 participanţi, Sibiu, 27-28 iunie 2014 (teme de civil şi penal – aprox.
250 participanţi), 2-3 octombrie 2014 la Bucureşti (teme de dreptul afacerilor).
Formatul conferinţelor
Conferinţele au fost organizate sub un format nou, interactiv. Lectorii care au susţinut
teme la aceste conferinţe au pus în discuţia participanţilor problemele de drept cu care au fost
sesizaţi, în prealabil, de către avocaţii din baroul respectiv sau care s-au invocat chiar în cadrul
conferinţei. Prin acest format s-a încercat a se veni în sprijinul avocaţilor prin analizarea unor
teme practice, de real interes, pentru participanţi. În acest sens, cu cel puţin 3 săptămâni înainte
de conferinţă, prin intermediul baroului local, s-au centralizat o serie de probleme punctuale
ale avocaţilor, probleme la care lectorii au trebuit să dea răspuns în cadrul conferinţei. Astfel,
s-a venit în întâmpinarea avocaţilor, temele de dezbatere fiind stabilite de aceştia. Temele
stabilite de lectori sau fost subsidiare, în măsura în care solicitările punctuale ale participanţilor
nu au acoperit timpul alocat conferinţei.
Conferinţele au fost structurate pe două secţiuni : drept civil/drept procesual civil şi
drept penal/drept procesual penal, fiind organizate într-o singură zi sau în două zile.
Taxa de participare a fost stabilită de baroul local, iar paternerul media a asigurat mapa
de conferinţe şi, în unele cazuri, conform solicitărilor, şi un cod juridic (de drept substanţial sau
procesual).
Din punct de vedere organizatoric, aceste conferinţe au fost realizate în colaborare cu
baroul local, centrul INPPA zonal (acolo unde a fost cazul) şi în parteneriat parţial cu Editura
Universul Juridic, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Societatea de Ştiinţe
Juridice).

Lectorii invitaţi la aceste conferinţe
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În selectarea lectorilor care au susţinut temele de dezbatere la aceste conferinţe au fost
avute în vedere mai multe criterii:
-

să fie atât practicieni ai dreptului, cât şi teoreticieni (cadre didactice universitare)

-

să provină atât din lista lectorilor arodaţi la INPPA structura centrală, cât şi din cei
arodaţi la centrele teritoriale INPPA

-

ca practicieni, să provină din profesii juridice/judiciare diferite : avocaţi, executori
judecătoreşti, magistraţi

-

la solicitarea baroului local, au participat şi unii profesionişti ai dreptului care îşi
defăşoară activitatea pe raza baroului sau centrului teritorial INPPA unde s-a
organizat conferinţa – avocaţi sau magistraţi

Pentru conferinţele realizate, mai sus-menţionate, au fost invitaţi următorii lectori:
conf. univ. dr. avocat Traian Briciu – Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti,
Vicepreședinte UNBR şi director INPPA, lect. univ. dr. avocat Claudiu Constantin Dinu –
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, formator şi responsabil pregătire continuă
INPPA – drept privat, Bogdan Dumitrache – executor judecătoresc, prof. univ. dr. avocat
Mihai Adrian Hotca – Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, formator INPPA,
av. Sergiu Bratu – decanul Baroului Giurgiu, avocat dr. Mircea Ursuța – lect.univ. dr. Baroul Bihor, formator INPPA, - lect. univ. dr. Daniel Atasiei, Baroul Iași, Facultatea de
Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, formator INPPA, lect. univ. dr. avocat
Petruț Ciobanu – Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, Vicepreședinte UNBR și
responsabil pregătire continuă INPPA – drept public - prof. univ. dr. avocat Aurel Ciobanu –
Facultatea de Drept, Universitatea București, Consilier UNBR, formator INPPA, judecător
Cezar Ștefănescu – Curtea de Apel Bacău, Roxana Stanciu – judecător Tribunalul Bucureşti,
lect.univ. dr. Mirela Stancu - Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, asist.univ.dr. Liviu
Zidaru – judecător Curtea de Apel Bucureşti, conf.univ. dr. Eugen Hurubă – executor
judecătoresc, dr. Mihail Udroiu – judecător la Curtea de Apel Oradea, formator INM, membru
în Comisiile de elaborare a proiectului Noului Cod penal şi a Noului Cod de procedură penală,
conf. univ. dr. Norel Neagu – Facultatea de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu, conf. univ.
dr. Mirela Gorunescu – Facultatea de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu, conf. univ. dr.
Constantin Duvac – cercetător asociat al Academiei Române.
Vizibilitate organizare şi derulare conferinţe
Pentru o mai bună promovare a evenimentelor de formare profesională continuă s-a
hotărât formarea unui spaţiu virtual pe site-ul www.inppa.ro unde să fie postate, în timp real,
cu ajutorul dnei. Veronica Morecuţ – manager INPPA, atât anunţul de desfăşurare al conferinţei
(pentru a oferi informaţii complete celor care doresc să participe), cât şi celor petrecute la
evenimentul respectiv (imagini, efecte, temele discutate, problemele ridicate, etc.)
2.Formarea profesională continuă prin organizarea de mese rotunde, de regulă
săptămânal, la sediul Curţii de Apel Bucureşti
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților este o persoană
juridică de drept privat, non-profit, având printre atribuțiile sale specifice – perfecționarea și
formarea continuă a avocaților (art. 2 și art. 5 alin. 1 din Statutul INPPA). În implementarea
acestei atribuții, INPPA asigură cadrul organizatoric și standardul uniform de perfecționare
continuă a avocaților.
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Programul de formare profesională continuă se asigură atât prin centrele teritoriale ale
INPPA, cât și prin intermediul centrului național. De asemenea, potrivit Statutului INPPA,
structura centrală a acestuia îndeplinește și rolul de centru teritorial pentru barourile de avocați
din circumscripțiile Curții de Apel București și a Curților de Apel învecinate (art. 5 alin. 3 din
Statutul INPPA).
Având în vedere că INNPA implementează strategia de formare și perfecționare
continuă a avocaților (art. 2 alin. 1 din Regulamentul INPPA), ținând cont de faptul că
Departamentul pentru formare profesională continuă din cadrul Institutului elaborează
programe de formare profesională continuă – cursuri de scurtă durată (art. 31 lit. b și c din
Regulamentul INPPA), s-a propus, aprobat şi organizat un format de pregătire continuă
destinată, în principal, dar nu exclusiv, avocaților înscriși în barourile din circumscripțiile Curții
de Apel București și a Curților de Apel învecinate.
Acest format de pregătire continuă s-a derulat, de regulă, săptămânal, conform formatului
aprobat, la sediul Curţii de Apel Bucureşti, fiind abordate atât teme de drept privat, cât şi teme
de drept public, după cum urmează:
-

-

-

-

-

25 iunie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura în cazul recunoaşterii
învinuirii. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Petruţ Ciobanu.
Invitat: avocat Alexandru Stan.
18 iunie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Contestaţia privind durata procesului
penal. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Petruţ Ciobanu.
Invitat: prof. univ. dr. Anastasiu Crişu.
11 iunie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura evacuării din imobilele
ocupate sau folosite fără drept. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect.
univ. dr. Claudiu Dinu. Invitat: lector univ. dr. Mirela Stancu, judecător la Tribunalul
Bucureşti.
04 iunie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte teoretice şi practice privind
contenciosul contravenţional. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ.
dr. Claudiu Dinu. Invitat: av. dr. Mircea Ursuţa.
28 mai 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Infracţiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii (partea a II-a). Discuţiile au fost moderate de domnul avocat
lect. univ. dr. Petruţ Ciobanu. Invitat: conf. univ. dr. Bogdan Bulai.
21 mai 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura privind tragerea la
răspundere penală a persoanei juridice. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat
lector univ. dr. Petruţ Ciobanu. Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra
Trandafir – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
14 mai 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Regimul nulităţilor în actuala
legislaţie penală. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Petruţ
Ciobanu. Invitat: domnul avocat lect. univ. dr. Aurel Ciobanu, Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucureşti.
07 mai 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte teoretice şi practice privind
regularizarea cererii de chemare în judecată şi stabilirea taxelor judiciare de
timbru. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Claudiu Dinu.
Invitat: lect. univ. dr. Mirela Stancu, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti,
judecător Tribunalul Bucureşti.
30 aprilie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte teoretice şi practice privind
alegerea competentei instanţei prin convenţie. Discuţiile au fost moderate de domnul
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

avocat lect. univ. dr. Claudiu Constantin Dinu. Invitat: domnul asist. univ. dr. Liviu
Zidaru – Judecător Curtea de Apel Bucureşti.
16 aprilie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Efectele contractului de asistenţă
juridică. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Claudiu Dinu.
Invitat: domnul avocat dr. Gheorghe Florea, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor
din România.
9 aprilie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte teoretice şi practice privind
contestaţia la executare. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ. dr.
Claudiu Constantin Dinu. Invitat: prof.univ.dr. Evelina Oprina – Preşedintele
Tribunalului Ilfov
2 aprilie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Infracţiuni contra patrimoniului
prin nesocotirea încrederii. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ.
dr. Petruţ Ciobanu. Invitat: conf. univ. dr. Bogdan Bulai.
26 martie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Infracţiuni de serviciu şi de
corupţie. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Petruţ Ciobanu.
Invitat: conf. univ. dr. Constantin Duvac.
19 martie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Acordul de recunoaştere a
vinovăţiei. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruţ
Ciobanu. Invitat: doamna Lăncrănjan Alexandra – procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti.
12 martie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Regimul juridic al cauţiunii în
materia măsurilor asigurătorii şi a măsurilor provizorii în cadrul procesului
civil. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat conf. univ. dr. Traian Briciu. Invitat:
domnul Bogdan Dumitrache – executor judecătoresc.
05 martie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Excluderea probelor nelegal sau
neloial administrate. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lector univ. dr.
Petruţ Ciobanu. Invitat: domnul judecător Daniel Grădinaru – vicepreşedinte al Curţii
de Apel Bucureşti.
26 februarie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Sfera de aplicare a ordonanţei de
plată. Accepţiunea noţiunii de „creanţă certă, lichidă şi exigibilă”. Discuţiile au fost
moderate de domnul avocat lector univ. dr. Claudiu Constantin Dinu. Invitat: domnul
asistent universitar dr. Liviu Zidaru – judecător la Curtea de Apel Bucureşti.
19 februarie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Răspunderea penală a persoanei
juridice. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruţ Ciobanu.
Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra Trandafir – Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucureşti
24 septembrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte de noutate în materie
civilă și procesual civilă. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ. dr.
Claudiu Dinu. Invitat: prof. univ. dr. Gabriel Boroi
01 octombrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Poprirea. Discuţiile au fost
moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Claudiu Dinu. Invitat: conf. univ. dr. Traian
Briciu, Universitatea din București, Facultatea de Drept.
08 octombrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Rezoluțiunea / denunțarea
contractului. Discuţiile au fost moderate de doamna avocat dr. Rodica Constantinovici,
formator INPPA. Invitat: prof. dr. Nicolae Turcu, Președintele Secției de Drept Privat,
Consiliul Legislativ
15 octombrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Motivele de recurs în procesul
civil. Discuţiile au fost moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Claudiu Dinu. Invitat:
asist. univ. dr. Liviu Zidaru – Judecător Curtea de Apel Bucureşti
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-

-

-

22 octombrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în
noua lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația
profesiei de avocat. Discuțiile au fost moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț
Ciobanu. Invitat: domnul avocat Mihnea Stoica, Prodecan al Baroului București.
05 noiembrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în
noua lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația
profesiei de avocat – PARTEA A II-a. Discuțiile au fost moderate de domnul avocat
lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat Mihnea Stoica, Prodecan al
Baroului București
12 noiembrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Instituția controlului judiciar
privită din perspectiva art. 124 alin. (1) din Constituția României. Discuțiile au fost
moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat
Cătălin Daniel Fenechiu, Consilier al Consiliului Baroului București

Formatul atelierelor de pregătire continuă
S-a păstrat un format restrâns de participare – gen masă rotundă, tema de dezbatere fiind
susţinută de invitatul la conferinţă, iar evenimentul a fost moderat de un reprezentant al INPPA.
În acest format, temele propuse au fost dezbătute interactiv, nefiind vorba de o prelegere clasică
(se enunță problemele, se discută, se propun soluții, se analizează practica judiciară, etc.).
De regulă la un atelier participă, în funcţie de sală alocată la Curtea de Apel, 25-26 de
avocaţi (sala mică UNBR) sau 40-45 (biblioteca Baroului Bucureşti).
Această formă de pregătire continuă s-a bucurat de un real succes în rândul avocaţilor,
la fiecare temă de dezbatere fiind întocmite liste suplimentare cu avocaţii care nu reuşit să ocupe
un loc la dezbatere, dar care doresc să participe pe viitor. Având în vedere acest aspect,
considerăm că se impune reluarea unora dintre aceste teme de interes pentru a da ocazia tuturor
avocaţilor care si-au manisfestat dorinţa de a participa la aceste întâlniri.
Pentru temele propuse spre dezbatere au fost invitați ca lectori, potrivit
specializării fiecăruia : formatori INPPA, formatori INM, cadre didactice, magistrați, executori
judecătorești, practicieni in insolvență. La o masă rotundă, în funcție de tema analizată, au
participat 1-2 lectori. Temele discutate în cadrul acestor întâlniri de pregătire profesională au
fost selecționate în așa fel încât să îndeplinească criteriile referitoare la actualitatea și interesul
problemelor abordate, caracterul special - temele abordate vor viza aspecte specializate, de nișă,
caracterul interdisciplinar și interprofesional.
Responsabil pregătire continuă

Responsabil pregătire continuă

Drept public

Drept privat

Av. dr. Petruţ Ciobanu

Av. dr. Claudiu Constantin Dinu
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