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PROGRAMUL CONFERINŢEI  

 „Codurile penale la trei ani  

de la intrarea în vigoare” 
3-4 martie 2017, Cluj-Napoca 

VINERI, 3 MARTIE 

8:00-9:00 Înregistrarea participanţilor 

9:00-9:30 Deschiderea conferinţei  

 Prof. univ. dr. Florin Streteanu, Decanul Facultăţii de Drept UBB Cluj 

 Avocat dr. Stanca Gidro, Directorul INPPA – Centrul Teritorial Cluj 

 Avocat Mircea Pop, Decanul Baroului Cluj 

09:30-11:00 Secţiunea 1  

 Moderator: în curs de stabilire 

 Prof. univ. dr. Valerian Cioclei 

Despre dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 

 Procuror Georgina Bodoroncea 

Abuzul în serviciu – infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie 

 Conf. univ. dr. Sergiu Bogdan 

 Abuzul în serviciu sau ce-am avut şi ce-am pierdut 

 Discuţii – sesiune de întrebări şi răspunsuri 

11:00-11:30 Pauză de cafea  

11:30-12:45 Secţiunea 2 

 Moderator: în curs de stabilire 

 Prof. univ. dr. Lavinia Lefterache  

 Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de 

pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac 

a recursului în casaţie 

 Procuror Irina Kuglay 

Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea rechizitoriului 

 Discuţii – sesiune de întrebări şi răspunsuri 

12:45-14:15 Pauză de prânz (bufet suedez)  

14:15-16:00  Secţiunea 3  

 Moderator: în curs de stabilire 

 Conf. univ. dr. Andrei Zarafiu 

Câteva probleme actuale şi controversate privind camera preliminară 



 
 Avocat dr. Călin Budişan 

Concilierea dintre luarea măsurilor preventive şi recunoaşterea  

prezumţiei de nevinovăţie 

 Lect. univ. dr. Daniel Atasiei 

Motive şi laitmotive în invocarea pericolului pentru ordinea publică  

pentru solicitarea de arestare preventivă 

 Discuţii – sesiune de întrebări şi răspunsuri 

16:00-16:30 Pauză de cafea 

16:30-18:00 Secţiunea 4 

 Moderator: în curs de stabilire 

 Prof. univ. dr. Viorel Paşca 

De la previzibilitatea legii penale la previzibilitatea practicii judiciare 

 Prof. univ. dr. Tudorel Toader 

Constituţionalitatea normelor penale şi procesual penale 

 Prof. univ. dr. Florin Streteanu 

Câteva aspecte privind prescripţia răspunderii penale 

 Discuţii – sesiune de întrebări şi răspunsuri 

18,00-18,15  Concluzii. Închiderea primei zile a Conferinţei 

SÂMBĂTĂ, 4 MARTIE 

09:00-11:00 Secţiunea 5  

 Moderator: în curs de stabilire 

 Prof. univ. dr. Cristina Rotaru 

Participaţia în cazul infracţiunilor de dare de mită – luare de mită,  

trafic de influenţă – cumpărare de influenţă 

 Lect. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir 

Aplicarea legii insolvenței în procesele penale 

 Lect. univ. dr. Daniel Niţu 

Confiscarea extinsă. Confiscarea specială 

 Discuţii – sesiune de întrebări şi răspunsuri 

11:00-11:30 Pauză de cafea  

11:30-13:00 Secţiunea 6 

 Moderator: în curs de stabilire 

 Prof. univ. dr. Gheorghiţă Mateuţ 

Remedii ale judecăţii în lipsa inculpatului în actualul Cod de procedură penală 

 Judecător dr. Mihai Udroiu 

Cum poate fi atins standardul probei dincolo de orice îndoială rezonabilă 

 Conf. univ. dr. Radu Chiriţă 

Despre caracterul facultativ al legii 

 Discuţii – sesiune de întrebări şi răspunsuri 

13,00-13,15  Concluzii. Închiderea conferinţei 


