	
  

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”
CONFERINŢĂ/CONFERENCE
privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod penal și Noului
Cod de procedură penală/ on aspects of non-unitary jurisprudence occurred after the entry into force of
the new Criminal Code and the New Code of Criminal Procedure
Bucureşti, 3-4 noiembrie 2014 / Bucharest, 3-4 November 2014

Aula Institutului Naţional al Magistraturii (Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5)
ZIUA I/DAY I – 3 noiembrie 2014/ 3 November 2014
09.00 - 09.30 Înregistrarea participanţilor/Registration of participants
9.30 - 9.45

Alocuţiuni/
Speeches

9.45 - 11.45

11.45 -12.15
12.15–13.30

13.30 - 14.30
14.30 - 15.30

15.30

Intervenții în deschidere/Opening of the conference
Moderator/Chair Mr. Marian TRUȘCĂ, procuror, Director adjunct al Institutului Naţional al
Magistraturii/prosecutor, Deputy director of the National Institute of Magistracy
dr. Octavia SPINEANU MATEI, judecător, Directorul Institutului Naţional al Magistraturii/judge,
Director of the National Institute of Magistracy
dr. Adrian BORDEA, judecător, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii /judge, President
of the Superior Council of Magistracy
„Probleme controversate privind mijloacele de probă - Metodele speciale de supraveghere sau
cercetare” (Controversial issues regarding the means of evidence - special methods of
surveillance or research)
Nelu CIOBANU – procuror Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (project
expert)
Viorel CERBU – Procuror-șef, DIICOT
Pauză de cafea/Coffee break
„Aspecte de practică neunitară privind măsurile asiguratorii în procesul penal” (Aspects of nonunitary practice regarding the precautionary measures in the criminal proceedings)
Andra Roxana TRANDAFIR (ILIE), Asist. univ. dr. – Universitatea din București, Facultatea de
Drept
Pauză de prânz/Lunch
Sistemul procesual penal în Norvegia/Norwegian Criminal Procedure
Acordul de recunoaştere a vinovăției (mărturisirea - procedura și eventualele sancțiuni penale/The
agreement for guilt acknowledgment (confession crimes – procedure and possible penal sanctions
Heidi HEGGDAL, judecător/judge, Oslo District Court (project expert)
Finalul primei zile de conferinţă/End of first day of the conference

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

	
  

Ziua a II-a/ Day2 II – 4 noiembrie 2014/ 4 November 2014
09.00 -10.30

Supravegherea tehnică/The technical surveillance
Joseph (Joe) CANNATACI, expert al Consiliului Europei/ Expert, Council of Europe

10.30-11.00
11.00 – 13.00

Pauză de cafea
Efectul intrării în vigoare a Noului Cod Penal cu privire la încadrarea juridică a unor fapte: fapte
dezincriminate și fapte de natură a primi o altă încadrare juridică
Sergiu BOGDAN, Conf. univ. dr. – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
(project expert)

13.00-14.00
14.00 - 15.30

Pauză de prânz/Lunch
Obligarea la muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul procesului penal, de la teorie la
practică. Probleme privind cooperarea inter-instituţională în executarea sancţiunilor penale
neprivative de libertate
Alexandra ȘINC, procuror, formator cu normă întreagă INM/prosecutor, NIM full-time trainer

15.30

Finalul conferinţei/ End of the conference

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

