
 
 

 

 

Dezbateri profesionale organizate de Grupul editorial Universul Juridic 
 
 

În următoarea perioadă, Grupul editorial Universul Juridic va organiza mai multe SERII a 
câte ȘASE DEZBATERI care vor aborda diverse teme de specialitate, care vizează comunitatea 
profesiilor liberale (avocați, practicieni în insolvență, executori judecătorești, magistrați, notari, 
evaluatori, experți contabili, consilieri juridici, auditori, consultanți fiscali etc.).  

 
Dezbaterile se vor desfășura în format online, vorbitorii invitați fiind nume reprezentative ale 

domeniului, cu vastă pregătire în problematica supusă dezbaterii. Aceste dezbateri pot fi deosebit de 
utile pentru informarea, pregătirea și perfecționarea membrilor profesiilor liberale, printre care 
se numără și auditorii financiari. 
 

Taxa de participare la fiecare serie de dezbateri este de 900 lei + TVA pentru fiecare serie de 
cate 6 dezbateri, sau 300 de lei + TVA pentru o dezbatere punctuala. 

 
 Auditorii financiari, membri CAFR, vor beneficia de o reducere cu 30% a taxei de abonament, 

pentru participare la aceste dezbateri, prin accesarea linkurilor de mai jos. 
 

  

1. Dezbaterile PARCHETUL EUROPEAN -  https://www.universuljuridic.ro/dezbaterile-

parchetul-european-6-editii-discount/ 
 
Moderator:  av. Adrian Șandru 
Temele propuse vor fi dezbătute în datele de 23 martie, 18 mai, 20 iulie, 21 septembrie, 19 
octombrie și 23 noiembrie 2022 
 

2. Dezbaterile GDPR - https://www.universuljuridic.ro/dezbaterile-gdpr-6-editii-discount/ 
 
Moderator: lect. univ. dr. Doru Dorobanțu 
Temele propuse vor fi dezbătute în datele de 22 martie, 3 mai, 5 iulie, 20 septembrie, 15 
noiembrie și 7 decembrie 2022 
 

3. Dezbaterile SPĂLAREA BANILOR –  https://www.universuljuridic.ro/dezbaterile-spalarea-

banilor-6-editii-discount/ 

 
Moderator: procuror Elena Hach 
Temele propuse vor fi dezbătute în datele de 28 martie, 23 mai, 6 iulie, 27 septembrie, 12 
octombrie și 9 noiembrie 2022 
 

4. Dezbaterile DREPT PENAL  -  https://www.universuljuridic.ro/dezbaterile-drept-penal-6-

editii-discount/ 

 
Moderator: conf. univ. dr., av. Laura Stănilă 
Temele propuse vor fi dezbătute în datele de 28 martie, 23 mai, 6 iulie, 27 septembrie, 12 
octombrie și 9 noiembrie 2022 

 
  
 

Participarea la aceste dezbateri este echivalată de către Camera Auditorilor Financiari din 
România drept pregătire profesională continuă nestructurată, în funcție de numărul de ore 
aferent fiecărui astfel de eveniment. 
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