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O R A R 

10-11 iulie 2015 

 

Cursurile se vor desfășura la Centrul de Conferințe AUDITORIUM PALLADY, 

B-dul Theodor Pallady, nr.40G, sala Roma, etaj 4, 

 

 

Nr. 
crt. 

Ziua 
Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Vineri 

10 iulie 
13,00 – 15,15 

(3 ore) 

Drept procesual civil 
Lector univ. dr. 

Claudiu Constantin Dinu 

 Activitatea notarială și executarea silită 

 Proceduri civile speciale și activitatea notarială 

 Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  
Vineri 

10 iulie 

15,30 – 17,00 
17,15 – 18,45 

(4 ore) 

Cadastru și publicitate 
imobiliară 

Notar public dr. Ion Marin 

 Proiectul de Lege privind sistemul integrat de cadastru și de carte 
funciara elaborat de ANCPI cu sprijinul consultanților Băncii Mondiale 

 Legea nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii 
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 

 Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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3.  
Sâmbătă 
11 iulie 

 9,00 – 10,30 
10,45 – 12,15 
12,30 – 14,00 

(6 ore) 

Elemente de drept 
succesoral și procedura 

succesorală, elemente de 
dreptul familiei, elemente 
de drept civil și procedura 

autentificării 
Director juridic 

Doina Dunca și consilier pe 
probleme profesionale 

Elena Ungureanu 

 Partajul. Partajul succesoral 

 Reprezentarea în cauzele succesorale şi a persoanelor majore 
lipsite de capacitate de exercițiu 

 Regimuri matrimoniale şi convenţiile matrimoniale prin care 
aceste regimuri se aleg de către soți, clauza de preciput 

 Reprezentarea şi asistarea, după caz, a minorilor la încheierea 
şi autentificarea diferitelor tipuri de contracte acte în care au 
calitatea de parte sau de beneficiari 

 Transferul intrapatrimonial prin diviziunea şi afectaţiunea 
patrimoniului; actul de constituire a masei patrimoniale afectate 
exercitării unei profesii; lichidarea patrimoniului afectat 
exercitării profesiei 
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