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CONFERINŢA NAŢIONALĂ  

DE DREPT FISCAL 
– ediţia a V-a, 2018 – 

VINERI, 26 OCTOMBRIE, orele 9,00-18,00, Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden 

Calea Dorobanților, nr. 50B, sector 1, București 

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest și Camera 

Consultanţilor Fiscali, în parteneriat cu Editura Hamangiu, vă invită să participaţi la ediţia a V-a a 

CONFERINȚEI NAȚIONALE DE DREPT FISCAL, eveniment care va avea loc vineri, 26 octombrie, orele 

9,00-18,00, în Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden – Calea Dorobanţilor, nr. 50B, sector 1, 

București. 

Conferinţa se adresează în special juriştilor specializaţi în materie fiscală: avocaţi, judecători, consilieri 

juridici, dar şi consultanţilor fiscali preocupaţi de aspectele juridice ale fiscalităţii, iar tematica 

evenimentului este structurată în două mari secţiuni: (I) Drept fiscal material și (II) Procedură fiscală și 

contencios fiscal, în care vom avea ca speakeri invitaţi din cadrul instanţelor judecătorești, din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice și a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din mediul universitar, 

precum și practicieni de la importante case de avocatură și firme de consultanţă fiscală. 

 

MODERATOR: Prof. univ. dr. Radu BUFAN,  

UVT, profesor asociat la Facultatea de Drept  a Universităţii din București 

SPEAKERI (care au confirmat participarea la conferință, în ordine alfabetică) 

▪ Tanți ANGHEL – consultant fiscal, fost director în Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală 

legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile 

Remedii juridice pentru a evita plata impozitului majorat pe clădirile deținute de persoanele 

juridice 

▪ Mirela BULIGA – avocat LDDP, profesor asociat la Facultatea de Drept  

a Universităţii din București 

▪ Radu BUFAN - Prof. univ. dr. UVT, profesor asociat la Facultatea de Drept  a Universităţii din 

București 

Traian ȘTEFĂNESCU – avocat drd. LDDP 

Deductibilitate vs. Trasabilitate 
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▪ Flavius Cosmin COSTAȘ – avocat, profesor la Facultatea de Drept  

a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

O altfel de abordare a impozitării veniturilor persoanelor fizice 

▪ Ioana Maria COSTEA – avocat, profesor la Facultatea de Drept a  

Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași 

▪ Bogdan CRISTEA – judecător la Curtea de Apel București,  

Secţia a VIII-a de contencios administrativ și fiscal 

▪ Dan DASCĂLU – profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București,  

senior partner la David & Baias, PwC 

▪ Dan MANOLESCU – preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali,  

fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice 

▪ Gheorghe MATEI – avocat dr. senior partner LDDP,  

profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București  

Interferențe între procedura fiscală și cea a reorganizării judiciare. 

▪ Ciprian PĂUN – avocat, profesor la Facultatea de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor a 

Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

Dezînvestirea DGSC in procedura de solutionare a contestatiilor. Aspecte practice si propuneri de 

lege ferenda 

▪ Alina POHRIB – judecător la Curtea de Apel București, Secţia de contencios administrativ și fiscal 

▪ Natalia ȘVIDCHI – avocat în Baroul Timiș și cadru universitar asociat la Facultatea de Drept și la     

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara 

▪ Răzvan VIORESCU – lector la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

▪ Mariana VIZOLI – consultant fiscal, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice 

    Modificări ale directivei de TVA  pe termen mediu - influența asupra legislației naționale 

 

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI 

 Orele 8,30-9,00 – Înregistrarea participanților – welcome coffee 

 Orele 9,00-9,15 – Deschiderea conferinței 

 Orele 9,15-11,15 – Lucrările conferinței – Panel I 

 Orele 11,15-11,30 – Pauză de cafea 

 Orele 11,30-13,00 – Lucrările conferinței – Panel II 

 Orele 13,00-14,00 – Masă de prânz 

 Orele 14,00-16,00 – Lucrările conferinței – Panel III 

 Orele 16,00-16,15 – Pauză de cafea 

 Orele 16,15-17,45 – Lucrările conferinței – Panel IV 

 Orele 17,45-18,00 – Concluzii; închiderea conferinței 
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Taxa de participare:  

• 250 de lei (inclusiv TVA) și include accesul la lucrările conferinţei, mapa cu materialele de conferinţă, coffee-break-

uri și masă de prânz. 

Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – București, SC Editura Hamangiu 

SRL (J40/4082/2006; CIFRO18469418). 

Preț special pentru: 

 – doi sau mai mulţi participanţi din cadrul aceleiași organizaţii: 225 de lei/pers. 

– participanţii la ediţiile anterioare: 200 de lei; 

– consultanţi fiscali, membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali: 125 de lei/pers. (diferenţa de preţ fiind subvenţionată de 

de Camera Consultanţilor Fiscali). 

Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 25 octombrie 2018. 

Formularul de înscriere poate fi accesat la adresa: www.conferinte.hamangiu.ro. 

 

http://www.conferinte.hamangiu.ro/

