Departamentul de Ştiinţe Juridice,
organizează conferința intitulată

“Dreptul penal și procesual penal în teorie și în practică”
Program:
08:30 – 09:00 Înregistrarea participanţilor
09:00 – 09:15 Deschiderea conferinţei
09:15 – 09:45 Lect. univ. Dr. Bogdan Bodea (Universitatea din Oradea), avocat în Baroul
Bihor: Consideraţiuni critice referitoare la infracţiunea de ucidere ori
vătămare a nou născutului săvârşită de către mamă
09:50 – 10:20 Dan-Sebastian Chertes, avocat în Baroul Cluj: Venitul din transferul de
monedă virtuală și evaziunea fiscal
10:25 – 10:40 Pauză de cafea
10:45 – 11:30 Prof. univ. Dr. Vasile Luha, (Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia): Probleme practice privind interpretarea normei penale
11:35 – 12:05 Conf. univ. Dr. Cristian Miheş (Universitatea din Oradea), avocat în Baroul
Bihor: Perturbarea funcționării sistemelor informatice
12:10 – 13:00 Pauză de masă
13:05 – 13:35 Lect. univ. Dr. Eugen Gheorghe Crișan (Universitatea Sapientia), judecător la
Judecătoria Cluj-Napoca: Mijloacele de probă cu caracter medico-legal
13:40 – 14:10 Vasile Luha Jr., notar public – Camera Notarilor Publici Alba Iulia: Sinteză de
practică penală privind activitatea notarială
14:15 – 14:30 Pauză de cafea
14:35 – 15:05 Lect. univ. Dr. Răzvan Doseanu (Universitatea Agora din Oradea), avocat în
Baroul Bihor: Măsurile asiguratorii în procesul penal
15:10 – 15:40 Lect. univ. Dr. Hunor Kádár (Universitatea Sapientia), avocat în Baroul Bihor:
Infracțiunea de trafic de persoane. Aspecte controversate și delimitarea de
alte infracțiuni
15:45 Închiderea conferinţei
17:30 Masă festivă pentru speakeri
Conferința va avea loc în data de 13 mai 2022 la sediul universităţii situat în
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 4.
Persoanele care doresc să participle la conferinta, dar din diverse motive nu pot fi prezente
fizic, pot participa online accesând linkul de mai jos al conferinței:
https://meet.jit.si/ConferintadreptpenalSapientia13mai2022
(nu necesită username sau parolă; poate necesita descărcarea aplicației, are loc instantaneu)
Accesul la conferință este gratuit!
Vă aşteptăm cu drag!

