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For all correspondence concerning the event: conference@e-uvt.ro.

A conference endorsed by the the West University of Timișoara Foundation.
The 13th edition of the International Biennial Conference will take place online.
The conference proceedings will be broadcast live on www.juridice.ro

An event organized with the support of
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Secţiunea I – Drept civil și drept procesual civil
Tema secțiunii: Tipic și atipic în garantarea realizării drepturilor patrimoniale
Section I – Civil Law and Civil Procedural Law
Topic: Typical and atypical in guaranteeing patrimonial rights

Vineri, 6 noiembrie 2020
Friday, November 6th, 2020
Sesiunea I / Session I
09:30 – 11:30
Moderatori:
Prof. univ. dr. Sergiu Băieșu
Prof. univ. dr. Irina Sferdian
Sergiu Băieșu

Universitatea
de Stat din
Moldova

Este tipică sau atipică clasificarea
Is the classification of property rights in
dreptului de proprietate în drept de public and pivate property rights typical
proprietate publică și drept de
or atypical?
proprietate privată.

Irina Sferdian
Universitatea
Codruța Guzei-Mangu de Vest din
Timișoara

Cazuri de reconstituire atipică a
proprietății funciare

Juanita Goicovici

Universitatea
Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca

Regimul juridic al garanției pentru The legal regime of the seller’s liability
conformitate datorate
for conformity: typical and atypical
cumpărătorului: caracteristici tipice characteristics
și atipice

Manuela Lavinia
Istrătoaie

Universitatea
din Craiova

Garantarea creanței prețului în
contractul de vânzare

Guaranteeing the price claim in sales
contracts

Flaminia StârcMeclejan

Universitatea
de Vest din
Timișoara

Pierderi in(di)vizibile și răspunderi
solidare în dreptul mediului

In(di)visible losses and joint liabilities
in environmental law
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Cases of atypical reconstruction of land
ownership

Sesiunea II / Session II
11:30-13:30
Moderatori:
Prof. univ. dr. Sevastian Cercel
Conf. univ. dr. Florin I. Mangu
Sevastian Cercel,
Ștefan Scurtu

Universitatea
din Craiova

Mijloace juridice de realizare a
drepturilor părților contractului de
transport de bunuri în
reglementarea Convenției privind
transporturile feroviare
internaționale (COTIF), Berna, 1980

Legal means of exercising the rights of
the parties to the contract of carriage of
goods under the Convention on
International Carriage by Rail (COTIF),
Bern, 1980

Florin I. Mangu

Universitatea
de Vest din
Timișoara

Executarea prin echivalent versus
daunele-interese

Money compensation versus damages

Lavinia Onica-Chipea

Universitatea
din Oradea

Raporturile de muncă și securitate
socială în contextul pandemiei de
COVID- 19

Labour and social security relations in
the context of the COVID-19 pandemic

Vladimir Palamarciuc

Universitatea
de Stat din
Moldova

Reforma dobânzii în legislația
Republicii Moldova. Între
particularități naționale și inspirație
Europeană

The interest rate reform in the
legislation of the Republic of Moldova.
Between national characteristics and
European inspiration

Sergiu Căileanu

Universitatea
de Vest din
Timișoara

Garantarea restituirii prestațiilor:
tipic sau atipic?

Guaranteeing the reimbursement of
benefits: typical or atypical?

Maximilian-Andrei
Druță

Universitatea
de Vest din
Timișoara

Grămada lui Eubulide și
onerozitatea excesivă. Linia de
demarcație dintre mai oneros și
excesiv de oneros

Eubulide's pile and excessive
onerousness. The demarcation line
between more and excessively onerous

Sesiunea III / Session III
13:30-15:30
Moderatori:
Prof. univ. dr. Claudia Roșu
Conf. univ. dr. Sebastian Spinei

Sebastian Spinei

Universitatea
Lucian Blaga
Sibiu

Baze ale teoriei unui proces atipic:
garantarea efectivității hotărârii
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Basics of the theory of an atypical legal
action: guaranteeing the effectiveness
of the decision

Sergiu Stănilă,
Claudia Roșu

Universitatea
de Vest din
Timișoara

Considerații cu privire la Decizia nr.
33/2019 referitoare la interpretarea
și aplicarea unitară a dispozițiilor
art. 2 alin. 4, art. 59 alin. 2 și art. 64
alin. 2 din Legea nr. 192/2006 a
medierii

Considerations regarding Decision no.
33/2019 on the interpretation and
unitary application of the provisions of
art. 2 para. 4, art. 59 para. 2 and art. 64
para. 2 of Law no. 192/2006 on
mediation

Dana Diaconu

Universitatea
de Vest din
Timișoara

Propunere de lege ferenda cu
privire la comunicarea
considerentelor hotărârii
judecătorești

Law proposal on the communication of
the considerations of the court decision

Alin Speriusi-Vlad

Universitatea
de Vest din
Timișoara

Tipic și atipic în apărarea drepturilor
în etapa executării silite: contestația
la executare, apărări de fond și
competența soluționării acestora

Typical and atypical in the defence of
rights in the foreclosure stage:: the
appeal against enforcement,,
substantive defences and the
competence to solve them

Sesiunea IV / Session IV
15:30-17:00
Moderatori:
Drd. Roxana Stanciu
Lect. univ. dr. Florina Popa
Roxana Stanciu

Universitatea
din Bucureşti

Considerații privind aplicarea
dispozițiilor art. 781 și art. 790
C.proc.civ. – poprirea veniturilor
salariale, poprirea conturilor
bancare, validarea popririi în aceste
cazuri – cerințele de conținut ale
actelor de procedură întocmite cu
privire la aceste operațiuni

Considerations regarding the
application of the provisions of art. 781
and art. 790 of the Code of Civil
Procedure - seizure of salary incomes,
seizure of bank accounts, validation of
seizure in these cases - requirements of
content of procedural documents
drawn up in respect of these operations

Horia Țiț

Universitatea
„Alexandru
Ioan Cuza” din
Iași

Câteva considerații cu privire la
executarea benevolă/voluntară a
obligației cuprinsă într-un titlu
executoriu

Some considerations regarding the
voluntary execution of the obligation
contained in an enforceable title

Florina Popa

Universitatea
de Vest din
Timișoara

Aplicarea dispozițiilor art. 78 alin. 2
NCPC - garanție atipică a eficacității
substanțiale a hotărârilor
judecătorești

Application of the provisions of art. 78
para. 2 of the Code of Civil Procedure atypical guarantee of the substantial
effectiveness of court decisions

6

