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– între reformă și restaurație – 
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P R O G R A M  C O N F E R I N Ț Ă  

Orele 08,30-09,00  Înregistrarea participanților – welcome coffee 

Orele 09,00-09,15  Deschiderea conferinței 
Prof. univ. dr. Gabriel BOROI – Rectorul Universității „Nicolae Titulescu” din 
București 

PANEL I – orele 9,15-10,45 

Orele 09,15-10,00 Prof. univ. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Lector univ. dr. Gheorghe Liviu ZIDARU – 
Facultatea de Drept a Universității din București, judecător la Curtea de Apel București 

1. Probleme de actualitate privind competența – practică judiciară, modificările aduse 
prin Legea nr. 310/2018, drept tranzitoriu incident.  

2. Termenul de motivare a hotărârii judecătorești, cu privire asupra modificărilor aduse 
prin Legea nr. 207/2018 şi prin Legea nr. 310/2018. Modalități de pronunțare a hotărârii.  

3. Contestația în anulare în cazul nemotivării unei decizii definitive date în apel. 

Orele 10,00-10,45 Prof. univ. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Conf. univ. dr. Mirela STANCU – Facultatea de 
Drept a Universității din București, judecător la Tribunalul București, formator INM 

1. Modificările aduse de Legea nr. 310/2018 în materia termenelor procedurale.  

2. Probleme privind reprezentarea persoanelor fizice în procesul civil.  

3. Aspecte practice referitoare la soluțiile pe care le poate pronunța instanța de apel. 

Orele 10,45-11,00 Coffee break 

PANEL II – orele 11,00-13,00 

Orele 11,00-11,45 Prof. univ. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Dr. Delia Narcisa THEOHARI – Judecător la 
Curtea de Apel București, formator INM 

1. Felul ședinței de judecată în care se dispune anularea cererii de chemare în judecată 
în etapa regularizării. Dispunerea măsurii cu sau fără citarea reclamantului. 

2. Neregularități ce atrag sancțiunea nulității cererii de chemare în judecată în etapa 
regularizării în urma modificărilor operate prin Legea nr. 310/2018. 

3. Exercitarea actelor procesuale de dispoziție în etapa scrisă. 

Orele 11,45-12,30 Prof. univ. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Conf. univ. dr. Claudiu Constantin DINU – 
Facultatea de Drept a Universității din București, formator INPPA 

Modificările aduse de Legea nr. 310/2018 în materia participanților la procesul civil. 



 

 

 

Orele 12,30-13,00 Lansare de carte și sesiune de autografe 

Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă – comentarii, explicații, jurisprudență relevantă – autori Nicolae-
Horia TIŢ și Roxana STANCIU 
lucrare prezentată de Prof. univ. dr. Gabriel BOROI 

Fișe de procedură civilă – autori Gabriel BOROI și Mirela STANCU 
lucrare prezentată de Conf. univ. dr. Claudiu Constantin DINU 

Orele 13,00-14,00 Coffee break 

PANEL III – orele 14,00-16,15 

Orele 14,00-14,45 Prof. univ. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Prof. univ. dr. Cornel Traian BRICIU – Facultatea 
de Drept a Universității din București, director executiv al INPPA 

Impactul modificărilor aduse prin Legea nr.310/2018 în materia revizuirii. 

Orele 14,45-15,30 Prof. univ. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Roxana STANCIU – Judecător la Tribunalul 
București 

Contestația la executare împotriva altor titluri executorii decât hotărârile 
judecătorești – mai pot fi invocate motive de fapt sau de drept cu privire la fondul 
raportului juridic, după modificarea CPC? 

Orele 15,30-16,15 Prof. univ. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Lector univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ – Facultatea 
de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avocat, director al INPPA – 
Centrul Teritorial Iași 

Executarea silită a obligațiilor de a face și de a nu face intuitu personae înainte și 
după modificarea Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018. Comparație cu 
procedura de executare reglementată de art. 24 din Legea nr. 554/2004 

Orele 16,15-16,30 Coffee break 

PANEL IV – orele 16,30-18,00 

Orele 16,30-17,15 Prof. univ. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Lector univ. dr. Ion DRAGNE – Facultatea de 
Drept a Universității „Nicolae Titulescu”, avocat, decanul Baroului București 

1. Se va lungi sau se va scurta durata procesului prin modificarea art. 64 din Codul de 
procedură civilă? Caracterul inedit al desființării de drept a hotărârii și al rejudecării, 
în cazul admiterii căii de atac împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca 
inadmisibilă o cerere de intervenție.  

2. Despre indicarea greșită a căii de atac și a termenului de exercitare al acesteia, 
precum și despre repunerea din oficiu în termen, așa cum rezultă din art. 457 alin. (2) 
C. proc. civ. modificat. 

Orele 17,15-18,00 Prof. univ. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Asist. univ. dr. Carla Alexandra ANGHELESCU – 
Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu”, judecător la Tribunalul București 

1. Aspecte practice vizând atacarea încheierilor premergătoare;  

2. Ordinea soluționării excepțiilor, incidentelor procedurale și a apărărilor de fond în 
funcție de consecințele admiterii lor;  

3. Soluțiile instanței de apel în cazul neaplicării de către prima instanță a dispozițiilor 
art. 78 C. proc. civ. (cereri având ca obiect plângere de carte funciară, partaj etc.). 

  


