


 

 

Pentru ca informatia inseamna putere!  

 
 

Proiectul InfoLEGALis 
 

 

 
 

 

Cuprins 

 

�Acte publicate in Monitorul  

Oficial al Romaniei ............................. 2 

 

� Transparenta decizionala .......... 8 

 

� Va recomandam ................................ 9 

 

� Tutoriale Legalis 2.0  .................... 10 

 

� Detalii contact  .............................. 11 

   

 

 
 

Editura C.H.Beck a pus in practica un proiect care se 

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi nevoiti sa apeleze la  

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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In Monitorul Oficial nr. 610 din 18 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1451/2014 al MDRAP pentru modificarea si completarea anexelor la 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si 

administratiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea conditiilor de 

acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile 

industriale. 

Principalele prevederi 

� In cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor 

prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, denumit in continuare Regulament. 

� Un solicitant care isi desfasoara activitatea atat in sectoare/domenii eligibile, cat si in 

sectoare/domenii neeligibile, asa cum sunt acestea definite conform prezentei scheme, 

poate beneficia, pentru sectoarele eligibile, de facilitatile stabilite, cu conditia prezentarii 

documentelor contabile care atesta separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri 

astfel incat activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare al 

prezentei scheme nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in baza acesteia. 

� Acordul de principiu privind ajutorul de minimis se va comunica in scris solicitantului si 

va contine, cel putin, informatii cu privire la valoarea fixa maxima potentiala a ajutorului, 

la perioada de acordare a ajutorului si in legatura cu caracterul de minimis al acestuia, 

facand trimitere explicita la Regulament. 

Au fost aduse modificari conditiilor de acordare a masurilor de sprijin 

pentru investitiile realizate in parcurile industriale 

In Monitorul Oficial nr. 612 din 19 august 2014 a fost publicata H.G. nr. 

563/2014 privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat 

pentru recunoasterea meritelor luptatori lor impotriva regimului 

comunist instaurat in Romania in perioada 1945—1989. 

Principalele prevederi 

� Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului 

comunist instaurat in Romania in perioada 1945—1989 functioneaza ca organ de 

specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea 

Guvernului, care asigura si coordoneaza la nivel central aplicarea reglementarilor legale 

in vigoare referitoare la revolutionarii din decembrie 1989, la luptatorii in rezistenta 

anticomunista, respectiv la fostii detinuti politici, precum si la persoanele care si-au 

jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la 

Brasov din noiembrie 1987. 

� Sediul Secretariatului de stat este in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, corp 

B, etajul 3, sectorul 1. 

Functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor 

luptatorilor impotriva regimului comunist 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

3 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 613 din 19 august 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 1/2014 a Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International pentru 

aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj 

Comercial International. 

Obiectul Regulilor de procedura arbitrala 

� Regulile de procedura arbitrala se aplica in arbitrajul intern si international organizat de 

Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a 

Romaniei, denumita in continuareCurtea de Arbitraj. 

Temeiul juridic al Regulilor de procedura arbitrala 

� Regulile de procedura arbitrala sunt adoptate de Colegiul Curtii de Arbitraj, in 

conformitate cu dispozitiileart. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comert din Romania 

nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale Regulamentului 

privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa 

Camera de Comert si Industrie a Romaniei, aprobat prin Decizia Colegiului de conducere 

al Camerei Nationale nr. 6/2014. 

Competenta Curtii de Arbitraj 

� Curtea de Arbitraj organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor interne si 

internationale, pe calea arbitrajului institutionalizat, daca partile au incheiat, in acest 

sens, o conventie arbitrala si au sesizat aceasta curte in conditiile prezentelor reguli. 

� Litigiu arbitral, in intelesul prezentelor reguli, este orice litigiu izvorand dintr-un contract 

sau in legatura cu contractul, inclusiv referitor la incheierea, interpretarea, executarea 

sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice arbitrabile. 

� Litigiul este intern cand partile au nationalitatea sau cetatenia romana, iar raportul 

juridic nu contine elemente de extraneitate care sa puna in discutie aplicarea legii 

straine. 

� Litigiul este international cand decurge din raporturi juridice civile cu elemente de 

extraneitate. 

Capacitatea persoanelor de a incheia conventii de arbitraj 

� Persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa 

solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care 

privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie. 

Tribunalul arbitral 

� Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor si supraarbitrilor investiti cu 

solutionarea unui litigiu determinat constituie, in sensul prezentelor reguli, tribunalul 

arbitral al Curtii de Arbitraj. 

� Tribunalul arbitral constituit este abilitat sa judece un litigiu determinat si sa pronunte 

o hotarare definitiva, executorie si obligatorie pentru parti, potrivit prezentelor reguli. 

� Judecarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral investit. 

� In cazul in care s-a incredintat Curtii de Arbitraj organizarea unui arbitraj, prin insusi 

acest fapt partile au acceptat aplicarea prezentelor reguli. 

� Daca odata cu incredintarea organizarii arbitrajului partile au optat, in scris, pentru alte 

norme de procedura, Colegiul Curtii de Arbitraj, tinand seama de conditiile spetei si de 

continutul regulilor de procedura arbitrala indicate de parti, poate decide ca pot fi 

aplicate si regulile alese de parti, iar acestea sunt acceptate de tribunalul arbitral. 

Au fost aprobate Regulile de procedura arbitrala 

ale Curtii de Arbitraj Comercial International 
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In Monitorul Oficial nr. 613 din 19 august 2014 a fost republicata Legea 

nr. 64/1991 privind brevetele de inventie. 

 

Principalele prevederi 

� Drepturile asupra unei inventii sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin 

acordarea unui brevet de inventie de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in 

conditiile prevazute de lege. 

� Sunt, de asemenea, recunoscute si aparate drepturile decurgand din brevetul european, 

conform legii. 

� Dreptul la brevet de inventie apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi. 

� In cazul in care inventia a fost creata impreuna de mai multi inventatori, fiecare dintre 

acestia are calitatea de coautor al inventiei, iar dreptul apartine in comun acestora. 

� Daca doua sau mai multe persoane au creat aceeasi inventie, independent una de alta, 

dreptul la brevet apartine aceleia care a depus o cerere de brevet a carei data de 

depozit este cea mai veche. 

� Persoanele fizice sau juridice straine avand domiciliul sau sediul in afara teritoriului 

Romaniei beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile tratatelor si conventiilor 

internationale privind inventiile, la care Romania este parte. 

Legea privind brevetele de inventie a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 616 din 21 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 2498/2014 al MDRAP si al ANFP privind aprobarea numarului 

comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, 

componentei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calenda-

rului de desfasurare a concursului si a modalitatilor pentru plata taxei 

de participare la concursul national de admitere la Programul de 

formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespun-

zatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Taxa de inscriere la concurs se achita direct la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor 

Publici sau in contul RO55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului 

Bucuresti. Dovada achitarii taxei constituie element obligatoriu pentru dosarul de 

admitere conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind 

organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei 

functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, aprobat prin 

Hotararea Guvernului nr. 832/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Taxa de scolarizare se achita integral in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii 

rezultatelor finale. Taxa de scolarizare se achita direct la sediul Agentiei Nationale a 

Functionarilor Publici sau in contul RO55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria 

Municipiului Bucuresti. 

Concursul national pentru ocuparea unei functii publice 

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 
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In Monitorul Oficial nr. 618 din 22 august 2014 a fost publicata O.G. nr. 

14/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor. 

Principalele prevederi 

� Societatile la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar 

majoritar si filialele acestora pot transfera prin negociere directa active aflate in 

proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administratiei 

publice locale este actionar majoritar sau filialelor acestora, cu indeplinirea cumulativa a 

urmatoarelor conditii: 

• sa aiba ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau esalonarea la 

plata a acestora; 

• efectuarea unei analize tehnico-economice care sa cuprinda justificari, masuri 

si/sau propuneri referitoare la eficientizarea, imbunatatirea cadrului economic 

si/sau social la nivel local sau national. Analiza tehnico-economica se 

concretizeaza printr-un raport intocmit de proprietarul activelor, in urma 

solicitarii transmise de potentialul cumparator; 

• transferul sa fie efectuat cu titlu oneros, pretul fiind determinat in baza unui 

raport de evaluare intocmit in conditiile legii de un evaluator autorizat. In toate 

cazurile pretul de transfer nu va fi mai mic decat valoarea recomandata de 

evaluator prin raport; 

• transferul sa fie efectuat cu respectarea normelor nationale si comunitare in 

materie de concurenta si ajutor de stat; 

• sa fie exprimat acordul expres al creditorilor, in cazul in care activele transferate 

sunt grevate de sarcini. 

� Transferul activelor se aproba de catre adunarea generala a actionarilor sau consiliul de 

administratie, dupa caz. 

� Institutiile publice nu au dreptul sa participe la cumparari de actiuni, sub sanctiunea 

nulitatii contractelor de vanzare. 

Guvernul a adus modificari O.U.G. privind privatizarea societatilor 

In Monitorul Oficial nr. 614 din 20 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 926/2014 al ministrului Sanatatii pentru modificarea Ordinului 

ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a 

unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. 

Principalele prevederi 

� Directiile de sanatate publica vor desemna o persoana responsabila cu organizarea 

activitatii de trimitere la tratament in strainatate. 

� Solicitarile de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical in strainatate se aproba, 

ca urmare a analizarii acestora de catre o comisie constituita la nivelul Ministerului 

Sanatatii, condusa de un secretar de stat in calitatea de presedinte. 

Metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi 

pentru tratament in strainatate a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 615 din 20 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1050/2014 al ministrului Finantelor Publice privind instituirea si 

aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de 

produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare 

si functionare a acesteia. 

Principalele prevederi 

� Atributiile prevazute in sarcina autoritatii fiscale centrale, conform prevederilor titlului 

VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice aferente titlului VII, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se realizeaza prin intermediul Comisiei pentru autorizarea 

operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor 

Publice, denumita in continuare Comisia. 

� Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza prin intermediul directiei de specialitate cu 

atributii in domenii de reglementare specifice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, 

denumita in continuaredirectie de specialitate. 

� Comisia functioneaza in prezenta a minimum 4 (patru) membri titulari din numarul 

total de 5 (cinci) membri. 

� Lucrarile Comisiei vor fi conduse de presedintele acesteia, care conduce si coordoneaza 

intreaga activitate a Comisiei. In cazul in care presedintele Comisiei lipseste, acesta este 

inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot. 

� Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii de produse supuse accizelor 

armonizate – persoane juridice, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate si 

intreprinderi individuale – care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitatile prevazute la 

titlul VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

MFP a infiintat Comisia pentru autorizarea operatorilor 

de produse supuse accizelor armonizate 

In Monitorul Oficial nr. 616 din 21 august 2014 a fost publicata O.G. nr. 

13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Principalele prevederi 

� Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele 

publice, din sumele obtinute prin vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, 

aflate in administrarea R.A. – A.P.P.S., dupa deducerea cheltuielilor, un procent de 50% 

se face venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de 

natura investitiilor, iar un procent de 50% ramane la dispozitia R.A. – A.P.P.S. pentru 

lucrari de modernizari si investitii la imobilele proprietate publica a statului, la imobilele 

in care functioneaza institutii publice si pentru intretinerea bunurilor mobile aflate in 

domeniul public sau privat al statului si administrate de R.A. – A.P.P.S. 

Reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 
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In Monitorul Oficial nr. 615 din 20 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 2365/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale 

de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind 

recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit. 

Principalele prevederi 

� Solicitarea privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit se face de catre 

contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza 

formularului 220 „Declaratia privind venitul estimat/norma de venit“, aprobat prin 

Ordinul nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare 

prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

� Formularul 220, in care se bifeaza casuta „Recalcularea platilor anticipate“, va fi insotit 

de documente justificative din care rezulta situatia contribuabilului: documente din care 

sa rezulte rezilierea contractelor de inchiriere, documente care atesta incetarea 

activitatii si/sau suspendarea temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, 

documente care atesta intreruperea temporara a activitatii sau alte documente care 

atesta situatia contribuabilului si care justifica solicitarea privind recalcularea platilor 

anticipate. 

� In situatia in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate 

juridica, asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligatia depunerii, la 

organul fiscal la care asocierea este inregistrata in evidenta fiscala, a formularului 223 

„Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si 

entitati supuse regimului transparentei fiscale“, in care se bifeaza casuta „Recalcularea 

platilor anticipate“. 

A fost aprobata Procedura privind recalcularea  

platilor anticipate cu titlu de impozit 

In Monitorul Oficial nr. 616 din 21 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 2446/2014 al MFP si al ANAF pentru aprobarea modelelor unor 

formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale. 

Principalele prevederi 

� Formularele se emit prin intermediul aplicatiilor informatice ale Ministerului 

Finantelor Publice – Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv ale directiilor 

generale regionale ale finantelor publice si ale unitatilor subordonate acestora, ale 

Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, cu exceptia celor cu regim 

special, care se emit prin unitati specializate. 

� Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala 

coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia 

generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale 

finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

ANAF a aprobat modelele unor formulare utilizate 

in domeniul colectarii creantelor fiscale 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Contribuabilii vor putea primi electronic infor-

matii fiscale  
 

Ministerului Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare 

Fiscala au publicat pe data de 22 august un proiect de ordin privind 

comunicarea prin mijloace electronice. 

Proiect de ordin reglementeaza urmatoarele: 

� reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice. 

� dispozitivele de identificare electronica a persoanelor fizice in mediul electronic. Astfel, 

identificarea persoanelor fizice in mediul electronic urmeaza sa se realizeze prin: certificate 

digitale calificate eliberate de furnizorii de servicii de certificare și credentiale de tip utilizator/ 

parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta. 

� reguli privind utilizarea serviciului „Spatiul privat virtual”. Acest serviciu consta in punerea la 

dispozitia persoanelor fizice a unui spatiu de stocare, securizat, aflat pe serverele MFP/ANAF 

prin intermediul caruia se efectueaza comunicarea electronica a informatiilor si inscrisurilor intre 

ANAF si persoana fizica in legatura cu situatia fiscala proprie a acesteia. 

� in cazul comunicarii prin „Spatiul privat virtual” a actelor administrative fiscale, actelor de execu-

tare si a altor acte emise de organul fiscal in executarea legii, precum si a documentelor sau 

actelor emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, acestea se considera comunicate in 

termen de 15 zile de la data punerii la dispozitia persoanei fizice a documentului in „Spatiul 

privat virtual”.  

� reguli privind utilizarea serviciului „Buletinul informativ fiscal”. Acest serviciu consta in punerea 

la dispozitia persoanelor fizice a unor informatii publice cu caracter fiscal, in scopul indrumarii 

acestora in indeplinirea obligatiilor fiscale. 

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

Infiintarea farmaciilor va continua sa se faca dupa criteriul demografic 

Ministerul  Sanatatii a publicat pe data de 22 august un proiect de 

ordonanta privind modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008. 

Conform expunerii de motive, prin proiect se urmareste prelungirea termenului referitor la 

mentinerea criteriului demografic impus la infiintarea farmaciei, neadoptarea acestei schimbari 

putand conduce la blocarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate prin cresterea 

nelimitata a numarului de farmacii. Prin mentinerea criteriului demografic se asigura un echilibru in 

ceea ce priveste asistenta farmaceutica atat in mediul urban cat si in rural intrucat prin 

neinfiintarea farmaciilor in mediul urban creste numarul de farmacii din mediul rural.  

 

Prin proiectul de act normativ se urmareste reglementarea vanzarii si eliberarii medicamentelor 

care se acorda fara prescriptie medicala, prin intermediul serviciilor societatii informationale. 

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail: propuneri@ms.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Arbitrajul nu este un mestesug, ci o arta 

Elementul de noutate al lucrarii il constituie analiza pragmatica, dar livresca 

si, totodata exclusiva a textelor procesual-civile romane 

referitoare la arbitrajul privat voluntar. 
 

Arbitrajul privat voluntar nu mai este o metoda alter-

nativa de solutionare a litigiilor. Aceasta a devenit o 

metoda uzuala de solutionare a disputelor, o mentali-

tate de interpretare a textelor legale si, poate, un mod 

de viata. 

 

La prima vedere, lucrarea are un caracter exclusiv 

juridic. Resorturile scrierii acestei lucrari nu au fost 

numai juridice De altfel, a scrie despre arbitrajul privat 

voluntar numai din perspectiva juridica echivaleaza cu 

neintelegerea finalitatii acestuia. Solutionarea litigiului 

arbitral nu este un mestesug, ci este si devine perma-

nent o arta. Aceasta din urma perspectiva a constituit 

adevaratul resort al scrierii prezentei lucrari. 

Va dorim lectura placuta 

 

Autor: Radu Bogdan Bobei 

Arbitrajul intern si international 

 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Tiluri indispensabile pentru specialistii in drept penal 

Acum poti accesa, in Raftul Legalis®, noul Cod penal si noul Cod de procedura penala care, 

alaturi de noile coduri in materia dreptului civil si dreptului procesual civil, reprezinta baza 

legislatiei romanesti. 

Profita de oferta speciala de abonare! 
 

Primele doua volume de drept penal din Legalis reprezinta o avanpremiera la modulul 

Drept penal, care va fi disponibil din septembrie 2014! De aceea, pana la lansarea 

modulului de Drept penal, cele doua titluri – Noul Cod penal. Note. Corelatii. Explicatii, 

respectiv Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii pot fi achizitionate, 

atat de clientii noi, cat si de cei existenti, din Raftul Legalis®, la un pret special, impreuna cu 

Legalis Standard. 

 

Afla mai mult despre titlurile introduse in Legalis! 
 

Noul Cod penal. Note. Corelatii. Explicatii 

Titlul, coordonat de Mihai Hotca, se focalizeaza asupra unor aspecte importante privitoare 

la aplicarea noului Cod penal, respectiv: analiza modificarilor şi elementelor de noutate; 

aplicarea legii penale mai favorabile şi sursa inspiratiei legiuitorului. 
 

Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii 

Lucrarea, coordonata de Petre Buneci, se impune avand in vedere trecerea de la un Cod de 

procedura penala vechi, bazat pe o anumita filozofie, la un Cod de procedura penala 

racordat la celelalte coduri existente in tarile care fac parte din Uniunea Europeana, cod 

care, pe langa vechile institutii introduce alte institutii noi şi in care se garanteaza mult mai 

bine protectia şi drepturile omului in sistemul justitiei penale, cat şi un sistem procesual 

penal mai rapid şi mai eficient. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

selectie a noutatilor legislative. 

 

Informatiile din acest material nu constituie asistenta juridica in sensul 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
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