
Noile Coduri penale la 5 ani de la intrarea în 
vigoare 

22 - 23 martie 2019, Cluj-Napoca 
 

La împlinirea a 5 ani de la intrarea în vigoare a noii legislaţii penale, Facultatea de Drept a 
Universităţii Babeş-Bolyai, INPPA – Centrul Teritorial Cluj, cu sprijinul Baroului Cluj şi în colaborare cu 
Editura Universul Juridic, organizează în zilele de 22 şi 23 martie 2019, conferinţa „Noile Coduri 
penale la 5 ani de la intrarea în vigoare”. 
 

Evenimentul va avea loc la Grand Hotel Napoca din Cluj-Napoca, iar prelegerile vor fi 
susţinute de cadre universitare şi practicieni de prestigiu. 

 
SPEAKERII ŞI TEMELE CONFERINŢEI  

 
 
Nicolae Volonciu, Cătălin Marin – Instituţia renunţării la urmărirea penală. Contribuţii teoretice şi 
practice privitoare la ultimele reglementări în materie 
 
Sergiu Bogdan – Articolul 181 din Legea nr. 78/2000 este conceptual un fals sau o înşelăciune? 
Radu Chiriţă – Efectele omisiunii Parlamentului şi Guvernului de a pune legea penală în acord cu 
deciziile CCR 
Valerian Cioclei  – Pseudoprobleme de drept penal   
Anastasiu Crişu – Compatibilitatea procesului penal român cu sistemul procesual penal continental  
Diana-Maria Ionescu – Funcţia judiciară a acuzării în procesul penal  
Gheorghiţă Mateuţ – Aspecte procedurale privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridic 
Maria-Ioana Mărculescu-Michinici – Noul Cod penal la 5 ani de la intrarea in vigoare. O abordare 
retrospectivă şi de perspectivă 
Cristian Mitrache – Aspecte controversate privind aplicarea pedepsei în cazul pluralităţii intermediare  
de infracţiuni 
Mihai Neamţ – CCR vs. ICCJ. Divergenţe principiale  
Daniel Niţu – Recursul compensatoriu. Dificultăţi în aplicarea practică  
Răzvan-Horaţiu Radu – Prescripţia răspunderii penale. Noi evoluţii teoretice şi practice 
Cristina Rotaru-Radu – Spălarea de bani înainte şi după decizia Curţii Constituţionale 
Andrei Zarafiu – Manifestări procedurale inedite în materie penală  
Florin Streteanu – Câteva reflecţii pe marginea Deciziei nr.650/2018 a Curţii Constituţionale 
Ioana Vasiu – Identificare electronica şi furt de identitate. Protecţia vieţii private în domeniul datelor 
biometrice 
 
Programul detaliat va fi anunţat în curând. 
 

 

 

La lucrările conferinţei sunt invitaţi să participe avocaţi, judecători, procurori, poliţişti, precum şi 
orice alte persoane interesate de reglementările în materie penală. 
 



 
TAXA DE PARTICIPARE:     320 lei / persoană  
Stagiari: 250 lei / persoană (avocaţi, judecători, procurori, auditori INM) 
Avocaţi definitivi din Barourile Cluj şi Bistriţa-Năsăud: 300 lei / persoană.  
 
Taxa include mapa conferinţei, ecuson şi certificat de participare, pauzele de cafea şi prânzul din 
prima zi a conferinţei. 
Înscrierile vor fi permise în limita locurilor disponibile în sală. 
 
Plata taxei pentru participare se efectuează doar prin transfer bancar în contul INPPA Centrul 
Teritorial CLUJ (CUI 26292146), RO81 BTRL 0130 1205 S425 23XX, deschis în LEI la Banca 
Transilvania. 
În cadrul ordinului de plată, la rubrica „detalii” trebuie precizate numele şi prenumele persoanei / 
persoanelor pentru care se efectuează plata taxei de participare. Ordinul de plată va fi păstrat, 
reprezentând cheltuială deductibilă, conform legislaţiei fiscale. 
 
Data limită de efectuare a plăţii – 18 martie 2019 inclusiv. 
În vederea emiterii ecusoanelor conferinţei se vor trimite prin e-mail, la adresa office@inppa-
cluj.ro, numele şi prenumele participantului / participanţilor, instituţia reprezentată, funcţia 
deţinută, împreună cu o copie a OP-ului aferent taxei de participare.  
Accesul în sala de conferinţă se face exclusiv pe baza ecusonului nominal care va fi ridicat la 
înregistrare, împreună cu mapa conferinţei. 
 
 
 
CAZARE - GRAND HOTEL NAPOCA 
Participanţii beneficiază de tariful preferenţial de 280 lei / cameră / noapte regim SGL şi 320  lei / 
cameră / noapte regim DBL (mic dejun inclus). 
Rezervările vor fi făcute de fiecare participant în parte, precizând că aparţine grupului „Facultatea de 
Drept”, pentru a beneficia de tarifele mai sus menţionate. Plata se face la recepţie. 
Datele de contact ale hotelului sunt următoarele: Cluj-Napoca, str. Octavian Goga 1, tel. 0725 808039, 
email: reservations@hotelnapoca.ro. 
 
 
 
ALTE DETALII 
Conferinţa face parte din categoria activităţilor de formare profesională continuă. 
Pentru participarea la lucrările conferinţei, se vor emite atestate de participare, care pot fi ridicate 
în a doua zi a conferinţei de la un desk special amenajat în acest scop.  
Organizatorii au solicitat INPPA ca avocaţii care participă direct la lucrări să primească, în baza 
atestatului de participare, câte 15 puncte de pregătire profesională. 
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