
CONFERINȚA INTERACTIVA 

RECEPTAREA CONVENTIEI EUROPENE A 
DREPTURILOR OMULUI IN DREPTUL NATIONAL 

25 ianuarie 2014, Baile Olanesti, Palatul Baile Olanesti, orele 9-17 

Cu participarea extraordinară a domnului prof. univ. dr. Corneliu BÎRSAN 

 

Update: detalii privind temele a trei dintre speakeri si actiuni adiacente conferintei 

 

 D-na Judecător dr. Beatrice RAMAȘCANU – judecător la Tribunalul București și formator la 

Institutul Național al Magistraturii, fost Agent guvernamental pentru CEDO 
Durata nerezonabila a procedurilor civile. Remedii eficiente impuse de Conventia europeana a 
drepturilor omului 

 Standardul convențional în materia Art. 6 – durata rezonabilă a procedurilor civile. Criterii.  

 Dreptul la un remediu efectiv pentru depășirea termenului rezonabil – Art. 13 CEDO 

 Jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva României în această materie. 
Incălcare sistematică a duratei rezonabile în procedurile judiciare din România.  

 Obligațiile statului român în materie.  

 Sunt contestația privind tergiversarea procesului și ansamblul noilor reglementări din Codul de 
procedură civilă conforme standardului convențional impus de art. 13 ?  Aspecte practice.  

 

 Dl. Conf. univ. dr. Radu CHIRIȚĂ – Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-

Napoca, formator INPPA și avocat in Baroul Cluj  
Jurisprudenta recenta a CEDO privind administrarea probelor testimoniale in procesele penale 

 Rolul probelor administrate in faza de urmarire penala.  

 Readministrarea probelor in faza de judecata.  

 Art. 327 C. proc. pen.  

 Prevederile noului cod de procedura penala 
 

 Dl. Lector univ. dr. Petruț CIOBANU – Facultatea de Drept a Universitatii din București, formator 

INPPA si avocat in Baroul Bucuresti 
Sanctiunile procesual-penale aplicate prin prisma Conventiei Europene a Drepturilor Omului 
Valenţele principiului legalităţii în dreptul procesual penal român 

Nulitati - principalele sancţiuni procedurale penale 

Dreptul la un proces echitabil în faza de judecată 

 

             Actiuni adiacente conferintei 

Si tu poti face ceva pentru viitorulsistemului CEDO si al Curtii ! 

Organizatorii vor administra chestionarul privind viitorul sistemului CEDO si al Curtii, asupra caruia 
suntem invitati sa ne exprimam puncte de vedere atat de catre Curte 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/consultation_fr.asp 

             cat si de Ministerul Afacerilor Externe si CSM 

http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/23_12_2013__64583_ro.PDF 

 

Participantii sunt invitati sa raspunda acestui chestionar. Concluziile chestionarului si sinteza 
dezbaterilor vor fi inaintate Consiliului Europei . 

 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/consultation_fr.asp
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/23_12_2013__64583_ro.PDF

