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În Monitorul Oficial nr. 408 din 10 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul perso-
nalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul INEC. 

Principalele prevederi 

• Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică şi
personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art.
31, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin 25
de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de
serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază
brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate
anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

• De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar
de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,
personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de
specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o
vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind
micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipseşte
din vechimea în specialitate integrală.

• Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în specialitate prevăzută la alin. (1), la cuantu-
mul pensiei se adaugă 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăşi.

• Pensia se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată
cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului
sau, după caz, la casa de pensii sectorială competentă.

• Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de
vârstă din sistemul public, potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul de pensii publice.

• În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic
decât cel al pensiei din sistemul de pensii publice se acordă cuantumul cel mai avantajos.

• Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vârstă şi de vechime prevăzute la alin. (1)
numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi
parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică şi de personal
care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi în cea de tehnician
criminalist din cadrul parchetelor beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data
pensionării au avut sau au o altă ocupaţie. În acest caz, baza de calcul al pensiei de
serviciu o reprezintă media salariilor de bază brute lunare, inclusiv sporurile, în procent,
din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate
de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiţii identice de funcţie,
vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori parchetului sau INEC unde a funcţionat
solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate.

• De prevederile de mai sus pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din
funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de
pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă
funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul INEC, precum şi de tehnician
criminalist din cadrul parchetelor, din motive neimputabile acestora.

Noi dispoziții privind statutul personalului auxiliar de specialitate 
al instanțelor şi al parchetelor 
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În Monitorul Oficial nr. 408 din 10 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
137/2015 pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale 
de Justiţie. 

Principalele prevederi 

• România declară că recunoaşte ca obligatorie ipso facto şi fără acord special, în relaţia 
cu orice alt stat care acceptă aceeaşi obligaţie, adică sub condiţie de reciprocitate, 
jurisdicţia CIJ, în legătură cu orice diferend referitor la fapte sau situaţii apărute după 
data formulării acestei declaraţii, cu excepţia: 

a) oricărui diferend cu privire la care părţile în cauză au fost de acord sau vor fi de acord 
să recurgă la altă metodă de soluţionare paşnică în vederea obţinerii unei decizii 
definitive şi obligatorii; 
b) oricărui diferend cu un alt stat care a acceptat jurisdicţia obligatorie a CIJ cu mai puţin 
de 12 luni înainte de depunerea cererii de chemare în judecată în faţa Curţii sau în cazul 
în care această acceptare a fost făcută numai în scopul soluţionării unui anumit 
diferend; 
c) oricărui diferend referitor la protecţia mediului înconjurător; 
d) oricărui diferend referitor la sau în legătură cu ostilităţi, război, conflicte armate, 
acţiuni individuale sau colective întreprinse în legitimă apărare sau în îndeplinirea de 
funcţii în conformitate cu orice decizie sau recomandare a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
desfăşurarea de forte armate în străinătate, precum şi decizii cu privire la acestea; 
e) oricărui diferend care se referă la sau este legat de folosirea în scop militar a 
teritoriului României, inclusiv a spaţiului aerian şi a mării teritoriale sau a zonelor 
maritime, unde România exercită drepturi suverane şi jurisdicţie suverană; 
f) oricărui diferend referitor la chestiuni care, conform dreptului internaţional, aparţin 
exclusiv jurisdicţiei naţionale a României. 

• Această declaraţie rămâne în vigoare până la data notificării adresate Secretarului 
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite prin care se retrage sau se modifică prezenta 
declaraţie, cu efect imediat de la data notificării. 

România a acceptat jurisdicția obligatorie CIJ 

În Monitorul Oficial nr. 408 din 10 iunie 2015 a fost republicată Legea nr. 
14/2003 a partidelor politice. 

Principalele prevederi 

� Legea a fost republicată în temeiul art. II din Legea nr. 114/2015 privind modificarea şi 
completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003 (M.Of. nr. 346 din 20 mai 2015), dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

� Anterior, a mai fost republicată în M.Of. nr. 347 din 12 mai 2014. 

Legea partidelor politice a fost republicată 
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În Monitorul Oficial nr. 408 din 10 iunie 2015 a fost publicată Legea 
138/2015 privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010. 

Principalele prevederi 

� Ziua de 21 mai se declară Ziua poliţiei locale. 

� Autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot 
sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile. 

21 mai declarată Ziua poliției locale 

Principalele prevederi 

� Decizia nr. 12/2015 

Curtea a admis sesizarea formulată de C.A. București, secţia a II-a penală şi stabileşte că: 
În interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, în cazul pedepselor definitive 
pentru infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave potrivit Codului penal 
anterior, determinarea maximului special prevăzut de legea nouă se realizează, chiar 
dacă valoarea prejudiciului este inferioară pragului valoric prevăzut de art. 183 din Codul 
penal, prin raportare la varianta agravată a infracţiunilor limitativ enumerate în art. 309 
din Codul penal. 

� Decizia nr. 13/2015 

Curtea a admis sesizarea formulată de C.A. București, secţia I penală şi stabileşte că: În 
aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curţii 
Constituţionale, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând într-o infracţiune pentru care, 
potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată, printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă, 
cu suspendarea condiţionată a executării, care, conform art. 41 alin. (1) din Codul penal, 
nu îndeplineşte condiţiile pentru a constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii 
şi, respectiv, o infracţiune săvârşită în termenul de încercare, pentru care legea penală 
mai favorabilă este legea nouă, stabilirea şi executarea pedepsei, în urma revocării 
suspendării condiţionate, se realizează potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 
187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la 
art. 83 alin. (1) din Codul penal anterior. 

� Deciziile sunt obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
potrivit dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală. 

Două noi hotărâri prealabile pe art. 5 și 6 NCP 

În Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie 2015 au fost publicate Decizia 
nr. 12 și 13 din 6 mai 2015 ale  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. 
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În Monitorul Oficial nr. 411 din 10 iunie 2015 a fost publicată Legea 
133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul 
silvic. 

Principalele prevederi 

� Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de 
cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri 
cu destinaţie forestieră, inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la 
data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform operaţiunilor de 
intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii, constituie, indiferent de forma de 
proprietate, fondul forestier naţional. 

� Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează de Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva, regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, 
prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice, care se reorganizează în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură «Marin Drăcea» şi de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat, prin ocolul silvic propriu constituit în condiţiile legii. 

� Fondul forestier proprietate publică a statului nu poate fi concesionat, cu următoarele 
excepţii: a) terenurile aferente activelor care se vând, în condiţiile legii, de Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva, pe durata existenţei construcţiilor, dar nu mai mult de 49 de ani de la 
data încheierii contractului de concesiune; b) terenurile aferente obiectivelor construite 
înainte de anul 1990, altele decât cele prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în funcţiune la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, pe durata de funcţionare a obiectivelor, dar nu mai mult de 
49 de ani de la data încheierii contractului de concesiune, cu condiţia menţinerii obiectivului. 

� Pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, administrarea 
şi/sau serviciile silvice se realizează prin ocoale silvice de regim, care funcţionează similar 
asociaţiilor şi fundaţiilor sau ca societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori pe bază de contract cu alte 
ocoale silvice. Ocoalele silvice se pot constitui atât de proprietari, cât şi de asociaţii ale 
acestora şi pot funcţiona în subordinea unor structuri silvice de rang superior. 

� Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi proprietarii sau deţinătorii de fond 
forestier. 

� Tăierile rase sunt admise numai în arboretele de molid cu structură echienă şi relativ 
echienă, pin, plop euramerican, salcie selecţionată, precum şi în cazul substituirii ori 
refacerii unor arborete, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente. 

� Volumul maxim de lemn care se recoltează ca produse principale într-o unitate de gospo-
dărire nu poate depăşi posibilitatea acestora, stabilită prin amenajamentul silvic, pentru 
perioada de valabilitate a acestuia. Volumul maxim de lemn care se recoltează anual ca 
produse principale într-o unitate de gospodărire, nu poate depăşi posibilitatea anuală. 

� Prin excepţie, se poate depăşi posibilitatea anuală, în următoarele situaţii: a) dacă 
reglementarea procesului de producţie lemnoasă se realizează la nivel de arboret; b) cu 
volumul de lemn nerecoltat, până la nivelul posibilităţii anuale, în anii anteriori de aplicare 
a amenajamentului silvic în vigoare. 

Codul silvic a fost modificat 
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În Monitorul Oficial nr. 411 din 10 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
679/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea 
de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi 
perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de 
înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul nr. 1.058/2007. 

Principalele prevederi 

� Dispoziţiile normelor se aplică pentru controlul respectării perioadelor de conducere, 
pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de 
înregistrare a activităţii acestora, denumite tahografe analogice sau tahografe digitale, care 
efectuează operaţiuni de transport rutier cu autovehicule care au masa totală maximă 
autorizată, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, mai mare de 3,5 tone sau 
capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto. 

� Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf analogic trebuie să 
prezinte, la cererea personalului cu atribuţii de control, următoarele: a) foile de 
înregistrare din ziua în curs şi cele pe care conducătorul auto le-a utilizat pe parcursul celor 
28 de zile precedente; b) cardul de conducător auto, în cazul în care este titularul unui 
asemenea card; şi c) orice informaţii înregistrate manual şi orice documente imprimate în 
timpul zilei în curs şi pe parcursul celor 28 de zile precedente, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006. 

� Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf digital trebuie să 
prezinte, la cererea personalului cu atribuţii de control: a) cardul conducătorului auto al 
cărui titular este; b) orice informaţie înregistrată manual şi orice document imprimat în 
timpul zilei în curs şi pe parcursul celor 28 de zile precedente, în conformitate cu  
prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006; şi 
c) foile de înregistrare corespunzătoare perioadei prevăzute la lit. b), în cazul în care acesta 
ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un tahograf analogic. 

Modificări privind timpul de odihnă al conducătorilor auto 

În Monitorul Oficial nr. 412 din 11 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
139/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Juridice din România. 

Principalele prevederi 

� AŞJR are următoarele atribuţii principale: 

a) promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţelor juridice şi a învăţământului 
superior juridic sub toate formele, acţiunile şi metodele directe şi indirecte; 
b) propune iniţierea, elaborarea şi îmbunătăţirea unor proiecte de acte normative, evaluări, 
puncte de vedere şi opinii juridice; 
c) evaluarea asupra fenomenelor juridice şi realizarea unor studii de impact privind aplicarea 
actelor normative; 
d) alte atribuţii stabilite prin statutul propriu sau prin hotărârea adunării generale. 

S-a înființat Academia de Ştiințe Juridice din România 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
 

  

6 

 
  

În Monitorul Oficial nr. 416 din 11 iunie 2015 a fost publicată H.G.nr. 
55/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor. 

 

Principalele prevederi 

� Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de către comisiile 
prevăzute la alin. (1) nu va putea fi mai mare de 15 zile. Raportul comisiilor se înscrie cu 
prioritate în ordinea de zi şi se dezbate conform prevederilor art. 100-112. Cu prilejul reexa-
minării, Camera Deputaţilor va efectua corelările tehnico-legislative necesare. După adop-
tarea legii în ansamblul ei, aceasta se trimite Senatului, dacă acesta este Cameră decizională, 
sau preşedintelui României, în cazul în care Camera Deputaţilor este cameră decizională. 

� În cazul în care Camera Deputaţilor este cameră decizională, comisiile sesizate în fond de 
Biroul permanent vor întocmi raportul privind textele revizuite înaintate de Senat, luând în 
considerare amendamentele formulate de deputaţi. Iniţiativa legislativă se adoptă cu 
majoritatea cerută de caracterul actului normativ şi se transmite Preşedintelui României în 
vederea promulgării. 

� Reexaminarea legii de către Camera Deputaţilor, în urma cererii făcute de Preşedintele 
României va avea loc în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se 
efectuează mai întâi de Camera Deputaţilor dacă aceasta a fost prima Cameră sesizată. 

� Cererea Preşedintelui României privind reexaminarea unei legi este de competenţa 
comisiei permanente care a fost sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea 
legislativă respectivă. Deputaţii pot depune propuneri de texte care au legătură cu 
problemele sesizate de preşedintele României în cererea de reexaminare, în termenul 
prevăzut de Biroul permanent pentru depunerea amendamentelor. 

� Raportul comisiei cu privire la cererea de reexaminare va face referire la toate solicitările 
formulate de preşedintele României şi va propune acceptarea sau respingerea cererii de 
reexaminare. În cazul în care solicitările din cererea de reexaminare sunt acceptate, în 
parte sau în totalitate, comisia va formula textele corespunzătoare şi raportul va cuprinde 
toate amendamentele admise şi respinse, depuse de deputaţi. Textele propuse trebuie să 
aibă legătură cu solicitările din cererea de reexaminare şi să asigure recorelarea dispoziţii-
lor legii. Dacă raportul este de respingere, el nu va mai cuprinde amendamentele depuse. 

� Raportul comisiei se supune dezbaterii Camerei Deputaţilor după regulile procedurii 
legislative, iar în şedinţa dedicată votului final se votează legea în ansamblul ei. 

� În cazul în care niciun text propus prin raportul comisiei nu este adoptat de Cameră sau în 
cazul în care, în şedinţa de vot final, legea cuprinzând textele reexaminate nu este 
adoptată, se va supune votului legea în forma adoptată iniţial de către Parlament. 

� În cazul în care comisia a înaintat un raport de respingere a cererii de reexaminare, după 
dezbaterea acestui raport, propunerea se supune votului în şedinţa de vot final. Dacă 
propunerea de respingere a cererii de reexaminare este adoptată, se supune votului final 
legea în forma adoptată iniţial de către Parlamentul României. În cazul în care propunerea 
de respingere a cererii de reexaminare nu întruneşte numărul de voturi necesar adoptării, 
raportul se restituie comisiei în vederea întocmirii unui nou raport, avându-se în vedere 
încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). 

� Regulamentul Camerei Deputaţilor se va republica în Monitorul Oficial al României, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

Regulamentul Camerei Deputaților a fost modificat 
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În Monitorul Oficial nr. 420 din 12 iunie 2015 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 270 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
567/2004. 

 

Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate 
ridicată de Mirela Renghes în dosarul nr. 1.485/103/2014 al Tribunalului Neamţ - Secţia 
civilă şi constată că dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de 
Expertize Criminalistice sunt neconstituţionale. 

Excepție de neconstituționalitate admisă privind personalul auxiliar 
de specialitate al instanțelor judecătoreşti şi al parchetelor 

În Monitorul Oficial nr. 419 din 12 iunie 2015 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 361 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-222 şi art. 241 alin. (1

1
) lit. a) 

din Codul de procedură penală. 

 

Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate 
ridicată de de Ala Hani Khalil Hassan în Dosarul nr. 445/42/2014 al Curţii de Apel Ploieşti – 
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi constată că ispoziţiile art. 222 din 
Codul de procedură penală sunt neconstituţionale. 

� De asemenea, respinge excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în acelaşi 
dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 218-221 şi art. 241 alin. (11) lit. a) 
din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. 

NCPP: Dispozițiile privind durata arestului la domiciliu neconstituționale 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Propunere legislativă pentru completarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 186/2014 a bugetului 

de stat pe anul 2015 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 49 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe 
anul 2015 

� Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

� Proiect de Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 5 al Legii nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

� Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în 
Finanţe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice 

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule 

� Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României 

Procesul legislativ la Camera Deputaților 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de 

alimentare cu energie termică 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 237 din Legea societăţilor nr. 31/1990 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 

� Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 
sportului 

� Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Management în Sănătate 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale 

� Propunere legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

� Propunere legislativă privind răspunderea ministerială 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 574 al Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

� Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind 
Codul muncii 

� Propunere legislativă privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind siste-
mul unitar de pensii publice 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 13 alin. (2) din Legea nr. 489/2006 privind liberta-
tea religioasă şi regimul general al cultelor 

� Propunere legislativă privind modificarea reglementărilor Legii nr. 94/2014 pentru aprobarea 
O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, republicată. 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 alin. (3) din O.U.G. nr. 111/2010 privind conce-

diul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

� Propunere legislativă privind fondul de garantare a asiguraţilor 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 48 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 din 25 
martie 2004 (republicată) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

� Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate în urma aplicării Legii 
nr. 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Guvernului României şi a ministerelor 

� Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului Adiţional referitor la plângerile colective 
încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare la 
Torino la 18 octombrie 1961 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului 

� Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. III din Legea nr. 122/2014 pentru completarea 
Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, 
actualizată în 2014 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

� Propunere legislativă pentru abrogarea unei poziţii din anexa la O.U.G. nr. 36/2001 privind 
regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

� Propunere legislativă pentru modificarea lit. h1 a alin. (2) de la art. 9 din Legea privind Statutul 
aleşilor locali nr. 393/2004 introdusă prin art. 1 pct. 3 din Legea nr. 249/2006 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 

� Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare naţională 

� Propunere legislativă pentru abrogarea art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 

� Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice 

� Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. (194) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri 
imobile confiscate 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Propunere legislativă privind modificarea alin. (4) al art. 2 din O.U.G. nr. 41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 
Braşov, în domeniul public al Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”. 
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Jurisprudență europeană 

� Hotărârea Curții în cauzele conexate C-226/13, C-245/13, C-247/13, C-578/13 - Stefan 
Fahnenbrock și alţii/Statul elen 
 
Acţiunile în justiţie introduse de particulari în Germania împotriva statului elen ca urmare a 
schimbului forţat a obligaţiunilor de stat ale acestora pot fi comunicate statului menţionat în 
conformitate cu regulamentul privind comunicarea. În acest sens, nu este evident că astfel de 
acţiuni nu intră sub incidenţa materiei civile sau comerciale. 

� Hotărârea Curții în cauza C-1/14 - Base Company NV și Mobistar NV/Ministerraad  
 

Directiva privind serviciul universal nu instituie o obligaţie de tarifare socială pentru 
comunicaţiile și abonamentele la internet mobile. În schimb, trebuie oferite tarife sociale 
anumitor categorii de consumatori pentru abonamentele telefonice și la internet fixe. 

� Hotărârea Curții  în cauza C-98/14 - Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. și 
alţii/Magyar Állam 
 
Legislaţia maghiară care interzice exploatarea jocurilor de tip slot machine în afara cazinourilor 
poate fi contrară principiului liberei prestări a serviciilor. Atunci când revocă o autorizaţie care 
permite titularului său să desfășoare o activitate economică, legiuitorul naţional are obligaţia 
să prevadă un sistem de compensare rezonabil sau o perioadă tranzitorie de o durată 
suficientă pentru a permite titularului să se adapteze. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 190 din 8 iunie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
 

Jurisprudență europeană 
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Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune [Fusion for 

Energy (F4E)] > post vacant pentru funcţia de director executiv (agent temporar, gradul AD 14). 
Anunţul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 191A din 9 iunie 2015. 
 

Condiții: Înainte de a vă depune candidatura, ar trebui să verificaţi cu atenţie dacă îndepliniţi toate 
criteriile de eligibilitate, în special cele referitoare la tipurile de diplome și experienţa profesională 
cerute. 
 

Înscriere: Online la adresa: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/, 
urmând instrucţiunile cu privire la diferitele etape ale procedurii. Candidaturile primite prin poșta 
electronică nu vor fi luate în considerare.  

 

Termen-limită: 7 iulie 2015, ora 12.00 după-amiază (ora Bruxelles-ului). 
 
Serviciul juridic, Direcția 2 Ocuparea forței de muncă, Afaceri sociale, Educație, Agricultură, Pescuit 
> post vacant pentru funcţia de director (AD 14). Anunţul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 192A 
din 10 iunie 2015 și înlocuiește anunţul de post vacant CONS/AD/112 – Director (AD 14). 
 

Condiții: Se caută un jurist cu un nivel bun de cunoștinţe și experienţă practică în domeniile incluse în 
direcţie, printre care se numără ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale, educaţia, agricultura și 
pescuitul. În aceste domenii, persoana selecţionată va trebui să ofere asistenţă Consiliului și grupurilor 
sale de pregătire și să asigure apărarea Consiliului în faţa instanţelor Uniunii. Autorizare de securitate 
necesară: EU CONFIDENTIAL. 
 

Înscriere: e-mail la adresa Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.  
 

Termen-limită: 8 iulie 2015. 
 
Serviciul juridic, Direcția 6 Afaceri economice și financiare, Buget, Fonduri structurale > post vacant 
pentru funcţia de director (AD 14). Anunţul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 192A din 10 iunie 
2015 și înlocuiește anunţul de post vacant CONS/AD/112 – Director (AD 14). 
 

Condiții: Se caută Căutăm un jurist cu un nivel bun de cunoștinţe și experienţă practică în domeniile 
incluse în direcţie, printre care se numără afacerile economice și financiare, bugetul și fondurile 
structurale. În aceste domenii, persoana selecţionată va trebui să ofere asistenţă Consiliului și grupurilor 
sale de pregătire și să asigure apărarea Consiliului în faţa instanţelor Uniunii. Autorizare de securitate 
necesară: EU CONFIDENTIAL. 
 

Înscriere: e-mail la adresa Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.  
 

Termen-limită: 8 iulie 2015. 
 

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, trebuie 
să citiţi cu atenţie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat în Jurnalul Oficial nr. C 70 A din 
27 februarie 2015, precum și pe site-ul internet al EPSO.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  

MFP transpune dispozițiile europene privind garanta-
rea depozitelor 
 
Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe data de 11 iunie două 
proiecte de lege privind schemele de garantare a depozitelor și privind 
Fondul de garantare a depozitelor bancare. 

Conform expunerii de motive, proiectul privind schemele de garantare a depozitelor a fost 
elaborat pentru asigurarea transpunerii prevederilor cuprinse în Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind schemele de garantare a depozitelor (reformare). 
 
Prevederile Directivei 2014/49/UE urmăresc, cu prioritate, eliminarea acelor diferenţe dintre 
legislaţiile statelor membre în domeniul schemelor de garantare a depozitelor care au impact 
direct pe nivelul de protecţie a deponenţilor garantaţi. 
  
Elementele de noutate cu impact potenţial semnificativ asupra mediului de afaceri se apreciază a fi 
eliminarea din sfera depozitelor excluse de la garantare a depozitelor întreprinderilor (altele decât 
microîntreprinderile și întreprinderile mici şi mijlocii), precum și reducerea la 7 zile lucrătoare a 
perioadei de punere la dispoziţia deponenţilor garantaţi a sumelor reprezentând compensaţii. 
 
Un alt element cu impact potenţial pozitiv îl reprezintă reglementarea participării schemelor de 
garantare a depozitelor la finanţarea măsurilor de rezoluţie ce asigură continuitatea accesului 
deponenţilor la conturile lor și la serviciile bancare, diminuându-se în acest mod probabilitatea 
distorsiunilor în activitatea economică a clienţilor unei instituţii de credit derivate din 
insolvenţa/falimentul acesteia. 
 
Și proiectul privind Fondul de garantare a depozitelor bancare a fost elaborat tot pentru asigurarea 
transpunerii prevederilor cuprinse în Directiva 2014/49/UE și se apreciază că va avea implicaţii 
asupra mediului de afaceri, prin beneficiile aduse pentru menţinerea stabilităţii financiare, prin 
implementarea noului cadru de reglementare în domeniul garantării depozitelor, adoptat la nivelul 
Uniunii Europene, având ca obiectiv creșterea generală a nivelului de protecţie al deponenţilor. 
 
O consecinţă specifică determinată de transpunerea prevederilor Directivei 2014/49/UE în materia 
schemelor de garantare a depozitelor o va constitui eliminarea, începând cu data de 3 iulie 2015, 
de sub incidenţa protecţiei oferite de legislaţia în domeniu, a depozitelor aparţinând caselor de 
ajutor reciproc, entităţi care, dat fiind specificul activităţilor prestate, intră în categoria instituţiilor 
financiare, explicit excluse din lista deponenţilor garantaţi.  
 
Astfel de instituţii financiare nebancare vor trebui, în acest context, să-și ajusteze, în sensul 
întăririi, mecanismele de gestiune a resurselor financiare administrate, pentru diminuarea 
eventualului risc rezultat din eșecul unei instituţii de credit la care au depozite.  

 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Măsuri organizatorice pentru exercitarea dreptului 
de a consulta dosarul penal 

  

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 11 iunie un proiect de 
ordin privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării 
exercitării dreptului de a consulta dosarul penal. 

Conform proiectului, ordinul a fost elaborat în scopul asigurării exercitării dreptului părţilor, al 
subiecţilor procesuali principali şi al avocatului acestora de a consulta dosarul penal și ar urma să 
se aplice în cazul dosarelor penale cu privire la care competenţa de urmărire penală aparţine 
organelor poliţiei judiciare, cât şi dosarelor penale în care aceste organe ale poliţiei judiciare au 
fost delegate să efectueze acte de urmărire penală, în cauze aflate în competenţa procurorului. 
 
Proiectul prevede, printre altele: 
 
Consultarea dosarului penal de către părţi, subiecţii procesuali principali şi avocatul acestora, 
denumite persoane interesate, se realizează potrivit art. 94 din Codul de procedură penală (Legea 
135/2010) şi presupune dreptul de a studia actele dosarului penal, dreptul de a nota date sau 
informaţii din dosarul penal, precum şi dreptul de a obţine fotocopii pe cheltuiala persoanelor 
interesate. 
 
Organul poliţiei judiciare asigură exercitarea dreptului numai dacă procurorul competent nu l-a 
restricţionat. 
 
Dreptul de a studia actele dosarului penal şi de a nota date sau informaţii din acesta se exercită la 
sediul unităţii de poliţie, iar organul poliţiei judiciare adoptă măsuri adecvate pentru a împiedica: 

a) sustragerea, alterarea sau distrugerea actelor din dosarul penal; 
b) realizarea de fotocopii sau înregistrări video ale actului dosarului penal, în alte condiţii decât 
cele prevăzute de lege. 

 
Persoanele interesate pot solicita realizarea de fotocopii, iar organul poliţiei judiciare se asigură că 
datele cu caracter personal cuprinse în actele din dosarul penal nu sunt vizibile pe fotocopiile 
realizate.  
 
Tariful de fotocopiere este de:  

a) 0,5 lei pe pagină, format A4, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor 
fotocopiate;  
b) 1 leu pe pagină, format A3, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor 
fotocopiate.  

 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: legislatie@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Decrete și cereri de reexaminare semnate 
 

 

  

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Juridice din România; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Militare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a 
steagurilor proprii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de 
învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 132/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul 
situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 93/2014 privind realizarea unor 
angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva 
României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005. 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României a semnat marţi, 9 iunie, cererea de reexaminare 
asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 
62/2011. 



 

   
Actele normative publicate 

- în forme actualizate și consolidate 
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Legislația succesiunilor grupată pe instituții

Vă dorim lectură plăcută 

 

Culegerea reprezintă o apariţie inedită în peisajul publicaţiilor
de legislaţie, reprezentând prima selecţie de acte normative

grupate individual pe instituţii de drept succesoral.

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

ția succesiunilor grupată pe instituții 

Coordonator: Virginia Beldea  

Legislația succesiunilor. Cod 572. Actualizat la 5.06.2015

Editura C.H. Beck, 2015 

 

Culegerea reprezintă o apariţie inedită în peisajul publicaţiilor
de legislaţie, reprezentând prima selecţie de acte normative

grupate individual pe instituţii de drept succesoral.

Din cuprins 

• Cadrul legal general al succesiunilor

• Dispoziţiile legale grupate pe instituţii:

o Felurile de moşteniri

o Condiţiile dreptului de a moşteni şi 
nedemnitatea succesorală

o Drepturile soţului supravieţuitor

o Liberalităţile, donaţia şi testamentul

o Dreptul de dispoziţie şi transmiterea 
moştenirii 

o Procedura succesorală notarială

o Pluralitatea de moştenitori

 

n prezent sunt disponibile integral  

 

Actualizat la 5.06.2015 

Culegerea reprezintă o apariţie inedită în peisajul publicaţiilor 
de legislaţie, reprezentând prima selecţie de acte normative 

grupate individual pe instituţii de drept succesoral.  

Cadrul legal general al succesiunilor 

legale grupate pe instituţii: 

Felurile de moşteniri 

Condiţiile dreptului de a moşteni şi 
nedemnitatea succesorală 

Drepturile soţului supravieţuitor 

Liberalităţile, donaţia şi testamentul 

Dreptul de dispoziţie şi transmiterea 

succesorală notarială 

Pluralitatea de moştenitori 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Referințe, linkuri, sfaturi de căutare 

Bibliografia este concepută ca instrument de asisten
subiect. Pentru acest motiv, în oricare dintre revistele incluse în Bibliografie (
Legalis®) sunt selectate articolele, autorii, legisl
format tipărit.  

Mască de căutare pentru Bibliografie

Dacă vrei să realizezi o căutare exclusiv în Bibliografie po
conţine următoarele opţiuni de căutare:

• În titlu: pentru identificarea articolelor care abordează strict un subiect

• Revistă / Număr /An: selectorul te ajută să alegi revista dorită 

câmpuri dacă vrei ca Legalis® să afi

dacă te interesează o anumită perioadă

• Autor(i): Nu folosi caractere române

Introdu doar numele de familie, când nu e

• Conexiuni: Introdu aici datele de identificare ale actului normativ pentru care vrei să găse

rinţe bibliografice. Folosește prescurtările uzuale pentru actele normative pentru rezultate corecte.

• De la / Până la: folosește selectorul de dată pentru perioade mai mari de 1

Conținutul Legalis® - De ce e utilă Bibliografia?

O cercetare exhaustivă presupune accesul în mai multe tipuri de documente 
doctrina este necesară. Pentru a câ
referinţe ale articolelor publicate în 13 reviste de
tutorialul de astăzi.  
 

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

Suportul Legalis® la num

este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din Rom

 

Tutoriale Legalis® 

 

concepută ca instrument de asistenţă în identificarea unor articole relevante pe un anumit 
subiect. Pentru acest motiv, în oricare dintre revistele incluse în Bibliografie (listă disponibilă în Cuprinsul 

sunt selectate articolele, autorii, legislaţia relevantă dar și poziţionarea articolului în revista în 

Mască de căutare pentru Bibliografie 

Dacă vrei să realizezi o căutare exclusiv în Bibliografie poţi face acest lucru folosind masca avansată care 
ăutare: 

: pentru identificarea articolelor care abordează strict un subiect 

: selectorul te ajută să alegi revista dorită și chiar ediţia. Nu folosi aceste 

Legalis® să afișeze rezultate din toate revistele. Folose

dacă te interesează o anumită perioadă 

Nu folosi caractere românești pentru a avea toate rezultatele disponibile pentru un autor. 

Introdu doar numele de familie, când nu ești sigur de informaţie.  

i datele de identificare ale actului normativ pentru care vrei să găse

ţe bibliografice. Folosește prescurtările uzuale pentru actele normative pentru rezultate corecte.

ște selectorul de dată pentru perioade mai mari de 1 an. 

De ce e utilă Bibliografia? 

O cercetare exhaustivă presupune accesul în mai multe tipuri de documente și, de cele mai multe ori, 
doctrina este necesară. Pentru a câștiga timp, am introdus în Legalis® - Bibliografia

ţe ale articolelor publicate în 13 reviste de specialitate. Mai multe informaţii despre Bibliografie, în 

acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email

la adresa legalis@beck.ro 

a presei juridice din România. 
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ţă în identificarea unor articole relevante pe un anumit 
listă disponibilă în Cuprinsul 

ţia relevantă dar și poziţionarea articolului în revista în 

ţi face acest lucru folosind masca avansată care 

și chiar ediţia. Nu folosi aceste 

olosește câmpul An separat 

ști pentru a avea toate rezultatele disponibile pentru un autor. 

i datele de identificare ale actului normativ pentru care vrei să găsești refe-

ţe bibliografice. Folosește prescurtările uzuale pentru actele normative pentru rezultate corecte. 

an.  

și, de cele mai multe ori, 
Bibliografia –  o colecţie de 

ţii despre Bibliografie, în 

acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntați, contactați 

sau prin email 



 

   
Actele normative publicate 

- în forme actualizate și consolidate 
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InfoLEGALis 
selecție a nout

 
Informațiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea 

juridic și nici 

profesiei de avocat, completat

 

 

Produs al Editurii C.H. Beck
Str. Sergent Nuţu Ion nr. 2 
Tel: 021.4100847 
Fax: 021.4100848 
redactie@beck.ro 

Cărțile bune creează dependen

Găsiţi-ne pe Web: 
www.beck.ro 
www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizat
ie a noutăților legislative. 

iile din acest material nu constituie asisten

514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 

i nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea 

profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat. 

Produs al Editurii C.H. Beck 

dependență! 

 

Contact 
InfoLEGALis România
E-mail: editor@infolegal.ro
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect
 
Luminiţa Chiţoran 
Editor  
 
 

n prezent sunt disponibile integral  

 

n care este realizată o 

nu constituie asistență juridică în sensul 

i exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 

de Statutul profesiei de avocat.  

nia 
editor@infolegal.ro 

Coordonator Proiect 


