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PROGRAM  

MIERCURI, 29 MAI 2019 

18.00-20.00 recepție de bun venit și conferință de presă 

 CHIOS, etaj 1 – Parcul Central Simion Bărnuțiu, Cluj-Napoca  

 Cost: 100 lei / persoană (include welcome drink/prosecco/finger-food) 

JOI, 30 MAI 2019 

09.00-18.30 Conferința profesională cu participare internațională  

                                  Dreptul la viață privată – aspecte contemporane   

                                  Complexul „SunGarden Golf & Spa Resort”,   sala Eden – strada Poiana Cerbului, 1000, Cluj 

Temele și speakerii conferinței: 

 Georges Ravarani, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – L’article 8 

et l’adoption; 

 Paul Lemmens, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – The 

relationship between the right to private life and the right to self-determination; 

 Jolien Schukking, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – The right to 

private life in a digital era;  

 Carlo Ranzoni, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – The right of 

children to be heard in domestic proceedings; 

 Peter Paczolay, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Article 8 and 

migration; 

 Iulia Antoanella Motoc, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – The 

right to private life and bioethics;  

 Mircea Ștefan Minea, judecător al Curții Constituționale a României – temă în curs 

de confirmare;  

 Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel Oradea – Cinci probleme fundamentale 

pentru înțelegerea sancțiunilor procedurale incidente în legătură cu actele având 

funcție probatorie;  

 Radu Chiriță, conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai – 

Supravegherea tehnică în masa și inviolabilitatea vieții private. 

Cost general: 250 lei / participant (pentru toate categoriile de practicieni ai  dreptului, 

cu excepția avocaților stagiari) 

Cost redus: 150 lei / persoană pentru avocații stagiari.  

Costurile de mai sus includ prânzul și două coffee-break 

VINERI, 31 MAI 2019 

10.00-16.00       Conferința profesională cu participare internațională 
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                          Cartea funciară în context european. O privire comparată asupra cărții funciare 

 Universitatea „Babeș-Bolyai” – Aula Magna,  

                                   strada Universității, nr. 7-9, Cluj-Napoca 

  

                                  Temele și speakerii conferinței:  

 

 Prof. dr. dr. hc Christian von Bar – Cartea funciară europeană (Europäische 

Grundstücksregister);  

 Prof. dr. Georg Kodek, Univ. din Viena – Probleme actuale ale cărții funciare;  

 Prof. dr. Oliver Remien, Univ. din Würzburg – Illusion und Realität eines europäischen 

Privatrechts (traducere);  

 Conf. Dr. Cristian Alunaru – Besonderheiten des rumänischen Grundbuchssystems 

(Aspecte specifice sistemului de carte funciară în România);  

 Prof. dr. Dan Chirică – Aspecte practice privind înscrierea dreptului de proprietate în 

temeiul accesiunii imobiliare;  

 Prof. dr. Marian Nicolae – temă în curs de confirmare;  

 Conf. Dr. Marius Harosa – Aspecte legate de procedura de prima înscriere în cartea 

funciară;  

 Conf. Dr. Dan A. Popescu – Întabularea în cartea funciară a certificatelor europene 

de moștenitor. Aspecte privind înscrierea actelor autentice străine;  

 Lect. Dr. Juanita Goicovici – Notarea antecontractelor, a pactelor de opţiune, a 

acordurilor de preferinţă şi reverberaţiile acesteia asupra bunei credinţe a 

acizitorului;  

 Lect. Dr. Mihai David – Publication of rights: different approaches to knowledge and 

its relevance to third-party effectiveness within European Civil law systems;  

 Jud. Ionuț Neamț – Examen critic a practicii judiciare privind acțiunea în rectificare 

de carte funciară;  

 Av. Dr. Șerban Mircioiu – Câteva aspecte practice privind executarea silită şi cartea 

funciară;  

 Reprezentant ANCPI şi OCPI Cluj – Probleme practice actuale legate de cartea 

funciară din perspectiva registratorilor de proprietate. 

 

  Cost: 0 lei - Intrarea liberă 

VINERI, 31 MAI 2019 

19.30-01.30 Cina de gală la restaurantul „Bellagio”, Hotel Opera Plaza, strada General Traian 

Moșoiu nr. 10-12, Cluj-Napoca 

 Cost: 250 lei / persoană ( include meniu prestabilit și open bar) 

 

Date de contact: adresa de e-mail contact@baroul-cluj.ro   

și / sau nr. de tel 0722.585.757 – av. Flavia Ioana Maier  

sau 0721.261.136 – av. Voicu Dumitru Sârb 

mailto:contact@baroul-cluj.ro

