DRAFT AGENDA of the Fourth Conference of

EuRoQuod
Reţeaua naţională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene
Agenda celei de-a IV-a Conferinţe

Bucureşti, 17-18 Octombrie 2013
17 Octombrie 2013

Deschiderea lucrărilor conferinţei:
Marian Truşcă, procuror, director adjunct al INM;
Beatrice Andreşan-Grigoriu, formator în domeniul dreptului UE, coordonator
central al EuRoQuod;
9,30-10,30

Reinier van Zutphen, judecător, preşedinte al Înaltei Curţi Administrative de
Comerţ şi Industrie, coordonator central al Rețelei Eurinfra, Țările de Jos;
Ruud Winter, judecător, vicepreşedinte al Înaltei Curţi Administrative de
Comerţ şi Industrie, Țările de Jos;

10,30-11,15

Marilia di Nardo, judecător, coordonator pentru zona Napoli în cadrul Rețelei
Gaius, Italia
Scurte intervenţii ale membrilor EuRoQuod cu privire la activitatea lor în
primul an de reţea.
Sesiune deschisă pentru intervenţii online ale colegilor din alte ţări.

11,15-11,30

11,30-12,30

Pauză de cafea
Scurte intervenţii ale membrilor EuRoQuod cu privire la activitatea lor în
primul an de reţea.
Sesiune deschisă pentru intervenţii online ale colegilor din alte ţări.
Prezentarea provocărilor pe care le prezintă susţinerea unei reţele judiciare

12,30-13,00

13,00-14,00

(Reinier van Zutphen)
Pauză de prânz
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Rolul judecătorului într-un cadru tehnologic în permanentă schimbare
14,00-15,00

15,00-15,15

15,15-16,30

(Ruud Winter)
Pauză de cafea
Noutăţi în domeniul cooperării judiciare în materie civilă: legea aplicabilă în
cazul divorţului, întrebări şi răspunsuri
(Gabriela Florescu, judecător, Curtea de Apel Bucureşti)

Vineri,18 Octombrie 2013

9,00-10,00

Atelier de formare în materii specifice nr.1: abordarea treptată a unui caz de
divorţ cu copii, în care este aplicabil dreptul UE
(Anca Ghideanu, judecător, Curtea de Apel Iaşi )

10,00-11,00

Atelier de formare în materii specifice nr. 2: abordarea treptată a unui caz
privind TVA.
(Andrei Florea, referent juridic al doamnei judecător Camelia Toader, CJUE)

11,00-11,15

Pauză de cafea
Intervenția României în cauze privind întrebări preliminare formulate de alte
state membre

11,15-12,30

(Horațiu Răzvan Radu, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiție
a Uniunii Europene)
Concluziile conferinţei şi stabilirea agendei pentru următoarea întâlnire

12,30-13,15

13,15-14,15

(Beatrice Andreșan-Grigoriu, Reinier van Zutphen, Ruud Winter, Marilia di
Nardo)
Prânz

Institutul Naţional al Magistraturii
2

