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INVITATIE DE PARTICIPARE 
Societatea Romana de Drept European (SRDE) in colaborare cu ATC training 

va invita sa participati la cea de-a doua ediţie a Ciclului de Conferinţe,  
„Dialoguri de drept european – între norme, jurisprudenţă, doctrină şi practică relevantă” 

 

ROMÂNIA DUPĂ 10 ANI DE LA ADERAREA LA UE - 
REALITĂŢI, PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE 

                                                                      Hotel Marshal Garden – Bucureşti - 26 octombrie 2017 
CUI DE ADRESAM ? 
 Evenimentul are ca temă specifică „România după 10 ani de la aderarea la UE - realităţi, provocări şi 
perspective”. Conferința este o manifestare cu caracter deschis pentru toţi reprezentanţii profesiilor juridice, aptă să 
creeze un spaţiu relevant pentru practicienii dreptului, îndeosebi, să ofere oportunităţi semnificative privind schimbul de idei 
şi expertiză şi să dezvolte, cu prioritate, interacţiunea între exponenţii profesiilor liberale – avocaţi, notari, executori 
judecătoreşti, practicieni în insolvenţă etc.  

Deopotrivă, manifestarea se adresează şi magistraţilor, judecătorilor prin excelenţă, dar şi cadrelor didactice, 
consilierilor juridici ori funcţionarilor publici, ca de altfel şi celorlalte categorii de personal a căror activitate profesională se 
interferează cu problematica implementării şi aplicării nemijlocite a dreptului european. 

INVITATI : 
               Au fost invitate personalităţi marcante ale vieţii juridice româneşti, profesori, specialişti, experţi, practicieni cu o 
înaltă expertiză şi vastă experienţă în domeniul dreptului. 
               Au confirmat participarea:  
- Prof. Univ. Dr. Adrian Năstase - fost prim-ministru al României- specialist in Drept internațional public; 
- Prof. Univ. Dr. Camelia Toader – Judecator , Curtea de Justitie a Uniunii Europene; 
- Conf. Univ. Titus Corlățean – Senator, Parlamentul României ; 
- Prof. Univ. Dr. Augustin Fuerea -  Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” ; 
- Prof. Univ. Dr. Andrei Popescu – ex - judecator , Tribunalul Uniunii Europene; 
- Prof. Univ. Dr. Florin Vasilescu – ex - judecator , Curtea Constituționala a României; 
- Conf. Univ. Răzvan Horaţiu Radu - Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; 
- Prof. Univ. dr. Ion Diaconu – Ambasador (p), expert în domeniul Drepturilor Omului; 
- Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache - Formator INM ; 
- Conf.Univ. Dr. Vasile Nemeș – Avocat, Baroul București; 
- Prof. Univ. Dr. Bogdan Ciucă - Notar public, Camerei Notarilor Publici Galati. 

Prin expunerile şi prelegerile persoanelor invitate, vor fi abordate şi ulterior dezbătute, inclusiv prin analiza unor speţe 
relevante,  în principal, următoarele puncte tematice , subsecvente: 

 Evoluţia dreptului românesc în primul deceniu al  integrării europene; 

 Analiza contextului politico-juridic al UE – arc peste timp; 

 Abordarea influenţei BREXIT asupra României – noi oportunităţi; 

 CEDO ŞI CJUE – instituţii de protecţie şi promovare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor europeni; 

 CARTEA ALBĂ – Evaluarea scenariilor privind viitorul Europei; 

 Relevarea unor probleme semnificative reieşite din practica implementării dreptului european. 

DETALII INSCRIERE: 
Inscrierile se fac in baza formularului de participare solicitat telefonic sau prin email, completat si transmis ulterior la fax:  

031–425.07.04 sau adresa de e-mail: office@atctraining.ro / office.atctraining@gmail.com. 

Coordonatori eveniment: 
 ROXANA CONSTANTINESCU - 0735.190.577 
 GABRIELA BANUT - 0729.995.614 
 CRISTINA SOARE -  0773.343.995 
 IONUT GAGIU -  0729.943.461 

Va multumim si va asteptam ! Echipa ATC training 

mailto:office@atctraining.ro
http://www.atctraining.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premierii_Rom%C3%A2niei
mailto:office@atctraining.ro
mailto:office.atctraining@gmail.com

