Norwegian Financial Mechanism 2009-2014
Programul RO 24 „Întărirea capacităŃii judiciare şi cooperare”
Proiectul “Consolidarea capacităŃii sistemului judiciar din România de a face faŃă noilor provocări legislative şi
instituŃionale/
Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”

CONFERINłĂ privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal şi
Noului Cod de procedură penală / CONFERENCE 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, 11 – 12 Februarie 2016/ Bucharest, 11 – 12 February 2016

Aula Institutului NaŃional al Magistraturii (Bd. Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5)

ZIUA I/DAY 1 – 11 Februarie 2016/ 11 February 2016
08:30 – 09:15

Înregistrarea participanŃilor/Registration of participants
IntervenŃii în deschidere/Opening of the conference

9:15 – 9:30

Judecător Mircea ARON, Președinte, Consiliul Superior al Magistraturii /judge, President of the
Superior Council of Magistracy
Procuror Nelu CIOBANU, Director adjunct, Institutul NaŃional al Magistraturii/ prosecutor, Deputy
Director of the National Institute of Magistracy

9:30 – 11:00

Sistemul român al căilor extraordinare de atac în materie penală / The Romanian system for
extraordinary appeal proceedings in criminal matters
Judecător/ Judge Livia Doina STANCIU

11:00 -11:15

11:15 – 12:15

Pauză de cafea/Coffee break
Aspecte de drept procesual penal în procedura insolvenței. Controverse și posibile soluții / Aspects of
criminal procedural law in insolvency proceedings. Controversy and possible solutions
Procuror/ Prosecutor Alexandra ȘINC, Judecător/ Judge Diana UNGUREANU

12:15 – 13:15

Dispoziții aplicabile minorilor în Codul penal și Codul de procedură penală. Aspecte practice / Provisions
of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code relevant for minors. Practical aspects
Judecător/ Judge Raluca MOROȘANU

13:15 – 14:15

Pauză de prânz/Lunch
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14:15 – 15:15

Dispoziții aplicabile minorilor în Codul penal și Codul de procedură penală. Aspecte practice / Provisions
of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code relevant for minors. Practical aspects
Judecător/Judge Raluca MOROȘANU

15:15 – 16:45

Recursul – dreptul la apel în lumina garanŃiilor stabilite de CEDO/ Appeal in cassation - right to appeal in
the light of guarantees established by the ECHR
David Thór BJÖRGVINSSON, Profesor la Facultatea de Drept a UniversităŃii din Copenhaga, iCourts şi
la Facultatea de Drept a UniversităŃii din Islanda, expert al Consiliului Europei/ Professor at University of
Copenhagen, iCourts, Faculty of Law and University of Iceland Faculty of Law, CoE expert

16:45 – 17:00

Pauză de cafea/Coffee break
Cheltuielile judiciare / Legal expenses

17:00 – 17:30

17:30

Judecător/ Judge Iuliana CIOLCĂ
Finalul primei zile a conferinŃei/ End of first day of the conference

Ziua a II-a/ Day 2 – 12 Februarie 2016/ 12 February 2016

09:00 - 11:00

Legea penală mai favorabilă: comparație între amânarea aplicării pedepsei și suspendarea executării
pedepsei în lumina Noului Cod penal / The more favorable Criminal law: comparison between deferring the
enforcement of the sentence and the suspension of the enforcement of sentence in light of the New
Criminal Code
Lector. univ. dr./ Ph.D. Lecturer Daniel NIȚU

11:00 - 11:15

Pauză de cafea/Coffee break
Judecata în cazul recunoașterii învinuirii / Judicial proceedings in case of admission of charges

11:15 – 12:15
Judecător/ Judge Mihail UDROIU
Judecata în primă instanță / The hearing in first instance
12:15 – 13:15
Judecător/ Judge Mihaela VASIESCU
13:15 – 14:15

Pauză de prânz/Lunch
Competența organelor judiciare / The jurisdiction of judicial bodies

14:15 - 15:00
Judecător/ Judge Iuliana CIOLCĂ

Proiectul este co-finanŃat 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

15:00 – 16:00

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate / Reopening criminal
proceedings when the convicted person is trialed in absentia
Judecător/ Judge Mihaela VASIESCU

16:00

Finalul conferinŃei/ End of the conference
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