
 

 

 

INVITAŢIE 

 

 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Asociaţia “Henri Capitant” a 

prietenilor culturii juridice franceze - România vă invită să participaţi la colocviul internaţional 

bilingv cu tema  

 

Evoluţia noţiunii de familie şi influenţa sa asupra ordinii succesorale legale 

 

Reuniunea urmăreşte să expună rezultatele cercetării desfăşurate în cadrul proiectului de 

cercetare PN-II-ID-PCE-2011-3-0249, nr. 174/2011 (director conf.dr. Mircea Dan Bob), 

confruntându-le cu experienţa practică şi teoretică din ţară şi din străinătate. Comunicările vor fi 

susţinute în limbile română şi franceză cu traducere simultană de către (în ordine alfabetică): 

  

- Flavius Baias, Cristina Nicolescu, Universitatea din Bucureşti, Corelații între regulile specifice 

regimurilor matrimoniale şi cele succesorale în codul civil român (ro) 

- Pierre Becqué, Conseil supérieur du Notariat français, Evoluţia noţiunii de familie şi consecinţele 

acesteia în materie succesorală în dreptul francez (fr) 

- Mircea Dan Bob, UBB Cluj-Napoca, Ce se poate face pentru a mulţumi soţul supravieţuitor ? (fr) 

- Veronica Dobozi, avocat Stoica & asociaţii, Metodele moderne de procreere şi influenţa lor 

asupra codului civil (ro) 

- Doina Dunca, UNNPR, Acte menite a asigura confortul patrimonial al familiei (ro) 

- Emese Florian, UBB Cluj-Napoca, Erezi şi erezii juridice (ro) 

- Michel Grimaldi, Université Paris II, Ordinea publică succesorală (fr) 

- Brigitte Lefevbre, Université de Montréal, Soţul supravieţuitor : creditor, moştenitor sau terţ faţă de 

succesiune în dreptul din Québec ? (fr) 

- Alina Oprea, UBB Cluj-Napoca, Filiaţia în dreptul internaţional privat român – dificultăţi şi soluţii 

posibile (fr) 

 



- Veaceslav Pînzari, avocat, Universitatea din Bălţi, Republica Moldova, Familie şi rezerva succesorală 

în Republica Molodva, la zece ani după intrarea în vigoare a codului civil (ro) 

- Jean-Louis Renchon, UCL şi Université de Saint-Louis (Bruxelles), Ce viziune există asupra familiei 

în dreptul succesoral belgian ? (fr) 

- Paul Vasilescu, UBB Cluj-Napoca, Peştele mort în acvariu : separaţia între soţi (fr) 

 

Colocviul se adresează în primul rând practicienilor interesaţi de impactul noului Cod 

civil român şi de posibilitatea acestuia de a răspunde problemelor concrete ce apar în familia şi 

societatea românească. Specialişti francezi, belgieni şi din Québec sunt invitaţi să conferenţieze, 

ţinând seama de sursele de inspiraţie ale reglementării intrate în vigoare la 1 octombrie 2011. 

Invitatul din Republica Moldova va veni să ne împărtăşească experienţa în aplicarea unui  Cod civil 

ce aniversează zece ani de funcţionare şi este parţial inspirat de cel al provinciei Québec, Canada.  

Manifestarea se va desfăşura în zilele de 19 şi 20 aprilie 2013, în sala Buenos Aires a 

Auditorium Pallady, Bd. Theodor Pallady nr. 40 G, Bucureşti, sector 3 şi va fi realizată în 

colaborare cu Facultăţile de Drept ale Universităţii “Babeş-Bolyai” şi Universităţii Bucureşti, 

având ca invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, ai Consiliului Superior al Magistraturii, 

magistraţi, notari publici şi avocaţi. Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul financiar al Centrului 

Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale INFONOT, cu sediul în clădirea care 

găzduieşte manifestarea. 

Participarea este gratuită şi vă rugăm să o confirmaţi până la data de 5 aprilie a.c. la 

următoarea adresa de mail: colocviu@unnpr.ro 

 

  


