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În Monitorul Oficial nr. 438 din 18 iunie 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 608/2015 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de 
capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin 
Hotărârea Plenului CSM nr. 581/2006. 

Principalele prevederi 

� La art. 18 alin. (1), pct. 13 va avea următorul cuprins: „13. predă comisiei de corectare, 
în ziua desfăşurării examenului, lucrările scrise, organizează transportul acestora de la 
centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea lor;” 

� La art. 28, alin. (4) şi (7) vor avea următorul cuprins: „(4) Fiecare candidat primeşte teze 
de concurs tipizate şi coli de ciornă câte îi sunt necesare. Pentru elaborarea lucrărilor 
scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pixuri cu pastă de culoare neagră. (…) 
(7) Preşedintele/Vicepreşedintele comisiei de organizare a examenului preia lucrările sub
semnătură de la responsabilii de sală. După amestecarea şi numerotarea lucrărilor de
către membrii comisiei, acestea se predau de către preşedinte/vicepreşedinte pe bază de
proces-verbal preşedintelui comisiei de corectare sau, în caz de absenţă, oricărui alt
membru al comisiei de corectare.”

� La art. 34, alin. (2) va avea următorul cuprins: „(2) Media generală a examenului de 
capacitate reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la probele scrise şi orale. 
Pentru a fi declarat admis la examen, candidatul trebuie să obţină cel puţin media 
generală 7 şi cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă şi orală.” 

Regulamentul examenului de capacitate al magistraților 
stagiari a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 433 din 17 iunie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
427/2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011. 

Principalele prevederi 

� Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs persoane care 
îndeplinesc condiţiile generale şi specifice stabilite prin fişa postului. 

� Pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte şi un 
reprezentant al organizaţiei profesionale, în condiţiile prevăzute de lege. 

� În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există specialişti în profilul postului scos la 
concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii. 

� Pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, organizaţia sindicală reprezentativă la nivel 
de unitate va nominaliza un reprezentant al organizaţiei sindicale, care va avea rolul de 
observator în comisia de concurs. 

� În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există sindicat reprezentativ, sindicatele 
semnatare ale contractului colectiv de muncă îşi vor desemna reprezentanţi în comisia de 
concurs în calitate de observator. 

Noi dispoziții privind personalul contractual plătit din fonduri publice 
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În Monitorul Oficial nr. 433 din 17 iunie 2015 a fost publicată O.U.G. nr. 
19/2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 36/2013 privind 
aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială 
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 
baza planurilor de disponibilizare 

Principalele prevederi 

� Prevederile art. 1 alin. (1) din ordonanţă se aplică şi persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul opera-
torilor economici care îşi reduc activitatea, prevăzuţi în anexă. 

� Prin planul de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (1) din ordonanţă se înţelege 
documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea redresării activităţii şi programul 
concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfăşura în una sau mai 
multe etape, sau, în situaţia operatorilor economici prevăzuţi la alin. (11), numai 
programul concedierilor colective elaborat de angajator. 

� Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, se vor aproba sumele 
din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata drepturilor prevăzute 
la art. 7 lit. b) din ordonanţă în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii 
economici prevăzuţi la art. 1 care pot efectua concedieri colective în condiţiile în care 
există un plan de disponibilizare aprobat, potrivit legii. 

� Planurile de disponibilizare prevăzute la art. 1 alin. (3) întocmite de operatorii economici 
prevăzuţi la art. 1 se aprobă în condiţiile legii. 

� în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Ministerul Muncii şi Ministerul Economiei vor supune spre aprobare Guvernului 
modificarea corespunzătoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 
planurilor de disponibilizare, aprobate prin H.G. nr. 478/2013. 

� Lista operatorilor economici pentru care planul de disponibilizare se întocmeşte pentru 
reducerea activităţii: 1. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu 
Severin; 2. Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului – S.A. 

Măsuri de protecție socială acordată persoanelor concediate colectiv 

În Monitorul Oficial nr. 437 din 18 iunie 2015 a fost republicat 
Regulamentul din 1994 al Camerei Deputaţilor. 

Principalele prevederi 

� Regulamentul Camerei Deputaţilor a fost aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
8/1994 şi a fost republicat în temeiul art. II din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 55/2015 
privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (M.Of. nr. 416 din 11 
iunie 2015). 

� Regulamentul a mai fost republicat în M.Of. nr. 326 din 13 mai 2015. 

Regulamentul Camerei Deputaților a fost republicat 
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În Monitorul Oficial nr. 431 din 17 iunie 2015 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 53/2003 – Codul muncii. 

 

Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate 
ridicată de Dorina Marioara Vese şi Marilena Tăut în Dosarul nr. 1.824/111/2014 al 
Tribunalului Bihor – Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi 
din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt neconstituţionale. 

� De asemenea, respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, excepţie ridicată de 
aceiaşi autori în acelaşi dosar al Tribunalului Bihor – Secţia I civilă. 

Excepție de neconstituționalitate admisă privind Codul muncii 

În Monitorul Oficial nr. 433 din 17 iunie 2015 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 351 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 82/2013 pentru modifica-
rea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

 

Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate 
ridicată de Pavel Roman, Filimon loan Tamaş, Raul-Cristian Burac, Ioan Dan, Cosmin Adrian 
Şora şi Sorin-Marcel Cirţi în Dosarul nr. 1.077/30/2014 al Tribunalului Timiş – Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile O.U.G. nr. 82/2013 pentru 
modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sunt neconstituţionale. 

Modificările Statutului funcționarilor publici declarate neconstituționale 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri 

imobile confiscate 

� Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacantă 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 62 alin. (23) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 

� Proiect de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân 

� Proiect de Lege privind achiziţiile publice verzi 

� Proiect de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 13 din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012 

� Propunere legislativă pentru reducerea consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu 
vârstă de până la 16 ani 

� Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 10 din OMS nr. 386 din 7 aprilie 2004 
privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 

� Propunere legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 
anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice 

� Propunere legislativă privind modificarea alin. (5) al art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, republicată 

� Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 
2014 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a 
Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor 
de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii 

� Proiect de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a 

livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase 

� Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 36 din O.U.G. nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 

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

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

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

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de război 

� Propunere legislativă privind răspunderea ministerială 

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

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

� Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României 

 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 20 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice 

� Propunere legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe 
teritoriul României 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură 

� Propunere legislativă privind reglementarea parteneriatului civil 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

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

� Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi furnizarea de servicii mass-media audiovizuale 

� Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 

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

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

� 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 pentru modificarea Legii nr. 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 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 Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010, 
actualizată în 2014 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor 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 literei h1 a alin. (2) de la art. 9 din Legea privind Statu-
tul aleşilor locali nr. 393/2004 introdusă prin art. 1 pct. 3 din Legea nr. 249/2006 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 402/2002 

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

� Propunere legislativă privind modificarea art. 11 din Legea Cetăţeniei Române nr. 21/1991 

� 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 

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

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� 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” 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii 

� Propunere legislativă privind acordarea unor beneficii sub formă de tichete sociale, în vederea 
creşterii accesului şi prezenţei în învăţământul preşcolar a copiilor dezavantajaţi 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia 
militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Australia va participa la operațiile UE de gestionare a crizelor 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 149 din 16 iunie 2015 a fost publicat Acordul între UE și Australia de stabilire a unui 
cadru pentru participarea Australiei la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. 
 

Statele membre UE, prin aplicarea deciziei Consiliului UE privind operaţia UE de gestionare a crizelor la care 
participă Australia, se angajează, în măsura în care le permit sistemele lor de drept intern, să renunţe pe cât 
posibil la formularea oricăror pretenţii împotriva Australiei în cazul vătămării sau al decesului vreunuia 
dintre membrii personalului lor sau în cazul unui prejudiciu sau al unei pierderi care afectează orice bunuri 
deţinute de aceștia și folosite în cadrul operaţiei UE de gestionare a crizelor atunci când vătămarea, 
decesul, prejudiciul sau pierderea: au fost cauzate de membri ai personalului australian cu care Australia a 
contribuit la o operaţie a UE de gestionare a crizelor, în îndeplinirea sarcinilor lor legate de operaţia UE de 
gestionare a crizelor, cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenţie; sau au 
rezultat din utilizarea unor bunuri, de orice fel, care aparţin Australiei, cu condiţia ca aceste bunuri să fi fost 
utilizate pentru operaţie și cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenţie din 
partea personalului australian cu care Australia a contribuit la o operaţie a UE de gestionare a crizelor, care 
utilizează aceste bunuri. Australia a făcut o declaraţie similară. 
 
Modificări privind regimul de import al produselor ecologice din țări terțe 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 151 din 15 mai 2015 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/931 al Comisiei din 17 iunie 2015 de modificare și rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește 
regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe (Text cu relevanţă pentru SEE). 
 

Comisia analizează posibilitatea de a recunoaște și de a include sau nu un organism sau o autoritate de 
control în lista prevăzută la art. 3 și 10, la primirea unei cereri în acest sens, întocmită pe baza modelului de 
cerere oferit de Comisie în conformitate cu art. 17 alin. (2), de la reprezentantul organismului sau al 
autorităţii de control interesate. Numai cererile complete primite înainte de 31 octombrie 2016 sunt luate în 
considerare pentru întocmirea primei liste. Anexele III și IV se modifică în conformitate cu anexa I la 
regulament. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării, cu excepţia pct. 4 și 5 din 
anexa I și pct. 33 din anexa II se aplică de la 30 iunie 2015. 
 
Curtea de Justiție are un nou avocat general 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 151 din 18 iunie 2015 a fost publicată Decizia (UE, Euratom) 2015/934 a 
reprezentanţilor guvernelor statelor membre din 12 iunie 2015 de numire a unui avocat general în cadrul 
Curţii de Justiţie. 
 

În preambul se arată că mandatele a 14 judecători și a 4 avocaţi generali ai Curţii de Justiţie urmează să 
expire la 6 octombrie 2015. În plus, începând cu 7 octombrie 2015 numărul de avocaţi generali din cadrul 
Curţii de Justiţie a fost ridicat la 11 prin Decizia 2013/336/UE a Consiliului din 25 iunie 2013 privind 
majorarea numărului de avocaţi generali ai Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (JO L 179, 29.6.2013, p. 92). 
Este oportună efectuarea unor numiri pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2015 și 6 octombrie 
2021. Astfel, domnul Michal BOBEK este numit în calitate de avocat general în cadrul Curţii de Justiţie 
pentru perioada 7 octombrie 2015-6 octombrie 2021. 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  
- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Tribunalul UE se înzestrează cu noi norme de procedură 
 

Tribunalul Uniunii Europene a comunicat că la 1 iulie 2015, vor intra în vigoare un nou Regulament de 
procedură și noi dispoziţii de aplicare, în scopul de a ameliora derularea procedurilor în faţa Tribunalului. 
 

Noul Regulament de procedură al Tribunalului, rezultatul unui proces iniţiat în 2012, va înlocui Regu-
lamentul de procedură din 1991.  
Pe parcursul timpului, acesta din urmă a fost modificat în numeroase rânduri în vederea adaptării și 
ameliorării mecanismelor procedurale în funcţie de nevoi și de evoluţii.  
Întrucât această abordare parcelară și-a atins limitele, s-a impus o reformă completă, care a deschis 
calea unei restructurări a textului original și introducerii unor noi dispoziţii.  
În acest cadru, au fost urmărite mai multe obiective.  
Normele de procedură au fost adaptate la realitatea contenciosului dedus în prezent judecăţii 
Tribunalului prin efectuarea unei distincţii clare între cele trei categorii principale de acţiuni, fiecare 
având caracteristici proprii:  
a) acţiunile directe, în cadrul cărora sunt deosebit de numeroase incidentele procedurale, cererile de 
intervenţie și cererile de aplicare a regimului de confidenţialitate;  
b) acţiunile în domeniul proprietăţii intelectuale;  
c) recursurile formulate împotriva deciziilor Tribunalului Funcţiei Publice.  
 
Tribunalul a publicat dispoziții practice de punere în aplicare a Regulamentului său de procedură  
 

În Jurnalul Oficial nr. L 152 din 18 iunie 2015 au fost publicate Dispoziţii practice de punere în aplicare a 
regulamentului de procedură al Tribunalului. 
 

Dispoziţiile cuprind reglementări privind: grefa, examinarea cauzelor, actele de procedură și anexele la 
acestea, faza scrisă a procedurii, faza orală a procedurii, regimul de confidenţialitate, asistenţa judiciară, 
procedurile de urgenţă și intrarea în vigoare a prezentelor dispoziţii.  
De asemenea, s-a mai publicat și formularul de asistenţă judiciară, împreună cu informaţii privind 
completarea diverselor rubrici, destinat oricărei persoane fizice sau juridice, reprezentată sau 
nereprezentată de un avocat, care intenţionează să solicite asistenţă judiciară în vederea introducerii 
unei acţiuni la Tribunal sau în cadrul unei cauze în care este parte.  
 
Noi numiri în cadrul Comitetului Regiunilor 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 154 din 19 iunie 2015 au fost publicate trei decizii de numire a unor membri și unor 
supleanţi în cadrul Comitetului Regiunilor. 
 

Prin Decizia (UE) 2015/945 de numire a unui supleant german se numește pentru durata rămasă a 
mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2020, dl Marcel Philipp, Oberbürgermeister der Stadt 
Aachen. 
Prin Decizia (UE) 2015/946 de numire a unui supleant german se numește pentru durata rămasă a 
mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2020, dl Bernd LANGE, Landrat des Landkreises Görlitz. 
Prin Decizia (UE) 2015/947 de numire a doi membri portughezi și a unui supleant portughez se numesc 
pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2020:  
(a) în calitate de membri: dl Miguel Filipe MACHADO DE ALBUQUERQUE, Presidente do Governo 
Regional da Madeira și dl Fernando MEDINA, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; și  
(b) în calitate de supleant dl Mário Sérgio Quaresma GONÇALVES MARQUES, Secretário Regional dos 
Assuntos Parlamentares e Europeus da Madeira. 
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Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 
Hotărârea Curții în cauza C-62/14 - Gauweiler și alţii 
 

Programul TMD anunţat de BCE în septembrie 2012 este compatibil cu dreptul Uniunii.  
Acest program de cumpărare de obligaţiuni guvernamentale pe pieţele secundare nu depășește 
atribuţiile BCE privind politica monetară și nu încalcă interdicţia de finanţare monetară a statelor 
membre. 

� Hotărârile Tribunalului în cauzele T-395/14 și T-396/14 - Best Lock (Europe) Ltd./OAPI - Lego 
Juris  
 

Tribunalul confirmă înregistrarea formei figurinelor Lego ca marcă comunitară.  
În ceea ce privește mai întâi motivul potrivit căruia forma produsului ar fi impusă de însăși natura 
sa, Tribunalul o respinge ca inadmisibilă, în măsura în care Best Lock nu a furnizat niciun 
argument în susţinerea acestei afirmaţii și nu a prezentat nicio motivare pentru a demonstra că 
ar fi eronate consideraţiile OAPI în această privinţă.  
Tribunalul arată că niciun rezultat tehnic nu pare a fi legat de forma elementelor caracteristice 
ale figurinelor (cap, corp, braţe și picioare) sau a rezulta din acestea, respectivele elemente 
nepermiţând, în orice caz, asamblarea cu alte piese de construcţie interconectabile.  
Reprezentarea grafică a golurilor sub picioare, a părţii din spate a picioarelor, a mâinilor și a 
protuberanţei pe cap nu permite, în sine, să se cunoască dacă aceste elemente presupun o 
oarecare funcţie tehnică (cum ar fi să permită asamblarea cu alte elemente) nici, eventual, care 
ar fi aceasta.  
Niciun element nu permite să se considere că forma figurinelor în cauză ar fi, prin ea însăși și în 
ansamblu, necesară pentru a permite asamblarea cu piese de construcţie interconectabile: 
astfel, „rezultatul” acestei forme este pur și simplu de a conferit trăsături umane, înţeles fiind că 
nu poate fi calificat drept „rezultat tehnic” faptul că figurina în cauză reprezintă un personaj și 
poate fi utilizată de un copil într-un context ludic adecvat.  
Tribunalul concluzionează că respectivele caracteristici ale formei figurinelor în cauză nu sunt 
necesare obţinerii unui rezultat tehnic. 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 198 din 15iunie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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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.  

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) > procedură de selecţie în vederea întocmirii unei 
liste de rezervă pentru: asistent Comunicaţii unificate, biroul Servicii IT de relaţii cu clienţii, departa-
mentul Operaţiuni IT, divizia Gestionarea informaţiilor (AST 3); responsabili știinţifici, divizia Asistenţă 
în cercetare și dezvoltare de medicamente de uz uman – birourile Consiliere știinţifică, Medicamente 
pediatrice și Medicamente orfane (AD 8); șef departament Operaţiuni IT, divizia Gestionarea 
informaţiilor (AD 10). Anunţul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 199A din 16 iunie 2015. 
 

Condiții și înscriere: Textul complet al condiţiilor de angajare şi fişa postului trebuie descărcate de pe 
site-ul web al agenţiei: http://www.ema.europa.eu/ema/ la rubrica „Careers at the Agency”. Cererile de 
candidatură trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul web al agenţiei. 
 

Termen-limită: pentru primele două termenul este 16 iulie 2015, ora 24.00, iar pentru cel de-al treilea 
termenul este 30 iulie 2015, ora 24.00. 
 
EPSO > ANUNȚ DE CONCURSURI GENERALE pentru posturile de:  
1. Muzeograf (AD 7);  
2. Muzeograf cu atribuţii educative (AD 7);  
3. Muzeograf cu atribuţii în domeniul conservării și al gestionării colecţiilor (AD 7);  
4. Asistent al muzeografului (AST 3);  
5. Asistent al muzeografului cu atribuţii în domeniul conservării și al gestionării colecţiilor (AST 3).  
 
Anunţul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 201A din 18 iunie 2015. 
 

Condiții: Acest anunţ de concurs, precum și Dispoziţiile generale aplicabile concursurilor generale 
(http://eur_lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) constituie cadrul obligatoriu 
din punct de vedere juridic pentru aceste proceduri de selecţie. Anunţul se referă la două concursuri, 
fiecare vizând mai multe profiluri. Candidaţii nu se pot înscrie decât la un singur profil.   
 

Înscriere: online pe site-ul EPSO, http://jobs.eu-careers.eu.  
 

Termen-limită: 23 iulie 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. 
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Transparență

  

Noi dispozi
 
Ministerul 
ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 268/2010 privind 
procedura de examinare pentru ob

Conform referatului de aprobare
dispoziţiile Ordinului nr. 268/2010 trebuie revizuite corespunzător prevederilor Directivei 2014/85/UE. 
Directiva 2014/85/UE are termen de transpunere 31 decembrie 2015.
 

Prin proiect se propun următoarele modificări/completări:
� reformularea noţiunilor teoretice cu c

de examen pentru toate categoriile permisului de conducere; 
� introducerea unei excepţii de la efectuarea, pe permisul de conducere obţinut, a menţiunii cores

punzătoare examinării pe un autoveh
susţine cu autovehicule cu transmisie automată pentru obţinerea uneia din catego
DE, în cazul în care solicitantul de
manuală pentru cel puţin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, iar 
examinarea pentru obţinerea acestor categorii s

� introducerea unor corelări terminologice în cu privire
� revizuirea conţinutului Anexei nr. 3 a ordinului corespunzător modificărilor introduse, prin 

înlocuirea cu anexa la proiect;
� actualizarea menţiunii de transpunere a Directivei 2006/126/CE şi introducerea unei menţ

de transpunere a pct. 1 din Anexa la Directiva 2014/85/UE.
� se propune reformularea prevederilor alin. (9) al art. 11 din ordin referitoare la interdic

desfăşurării probei teoretice când în sala de examinare nu sunt prezen
fiind eliminată sintagma „cu excep
să susţină proba practică în ziua următoare”, în condiţiile în care programarea la proba practică 
a examinării se efectuează numai după ce candidatul a fost d

 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dj-international@mai.gov.ro

Noi măsuri pentru cre

Ministerul 
râ

Conform notei de fundamentare
proiect s-a mai propus finanţarea evenimentului din bugetul 
se alocă din bugetul propriu al 
externe”, titlul II „Bunuri şi servicii”. Prin H.G. nr. 364/1994 privind instituirea „Zilei Justiţiei”, s
stabilit ca Ziua Justiţiei să se organizeze, anual, în prima duminică a lunii iulie. 
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dj-international@mai.gov.ro

 

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

 

ă decizională: proiecte în dezbatere publică
 

Noi dispoziții privind obținerea permisului de conducere
 
Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 17 iunie un proiect de  
ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 268/2010 privind 
procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

Conform referatului de aprobare, necesitatea iniţierii acestui demers normativ rezidă din faptul că 
Ordinului nr. 268/2010 trebuie revizuite corespunzător prevederilor Directivei 2014/85/UE. 

Directiva 2014/85/UE are termen de transpunere 31 decembrie 2015. 

Prin proiect se propun următoarele modificări/completări: 
ţiunilor teoretice cu caracter general referitoare la „drum”, con

de examen pentru toate categoriile permisului de conducere;  
ţii de la efectuarea, pe permisul de conducere obţinut, a menţiunii cores

zătoare examinării pe un autovehicul cu transmisie automată, în cazul în care proba practică se 
ţine cu autovehicule cu transmisie automată pentru obţinerea uneia din catego

DE, în cazul în care solicitantul deţine deja un permis obţinut pentru un auto
ţin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, iar 

ţinerea acestor categorii s-a efectuat în condiţiile Ordinului nr. 268/2010;
introducerea unor corelări terminologice în cu privire la noţiunea „circulaţia în tuneluri”;

ţinutului Anexei nr. 3 a ordinului corespunzător modificărilor introduse, prin 
înlocuirea cu anexa la proiect; 

ţiunii de transpunere a Directivei 2006/126/CE şi introducerea unei menţ
de transpunere a pct. 1 din Anexa la Directiva 2014/85/UE. 
se propune reformularea prevederilor alin. (9) al art. 11 din ordin referitoare la interdic
desfăşurării probei teoretice când în sala de examinare nu sunt prezenţi cel puţin 2 candidaţi,
fiind eliminată sintagma „cu excepţia situaţiei în care singurul candidat prezent este programat 

ţină proba practică în ziua următoare”, în condiţiile în care programarea la proba practică 
a examinării se efectuează numai după ce candidatul a fost declarat „admis” la proba teoretică

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
international@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 

măsuri pentru creșterea performanței la bacalaureat

Ministerul Justiţiei a publicat pe data de 16 iunie un proiect de 
râre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei

Conform notei de fundamentare, MJ propune organizarea Zilei Justiţiei pe data de 5 iulie 2015. Prin 
ţarea evenimentului din bugetul CSM cu suma de 30 mii lei, suma care 

se alocă din bugetul propriu al CSM pe anul 2015, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe”, titlul II „Bunuri şi servicii”. Prin H.G. nr. 364/1994 privind instituirea „Zilei Justiţiei”, s
stabilit ca Ziua Justiţiei să se organizeze, anual, în prima duminică a lunii iulie.  

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
international@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 

a presei juridice din România. 
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decizională: proiecte în dezbatere publică 

ținerea permisului de conducere 

Afacerilor Interne a publicat pe data de 17 iunie un proiect de  
ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 268/2010 privind 

ţinerea permisului de conducere. 

ţierii acestui demers normativ rezidă din faptul că 
Ordinului nr. 268/2010 trebuie revizuite corespunzător prevederilor Directivei 2014/85/UE. 

aracter general referitoare la „drum”, conţinute în testele 

ţii de la efectuarea, pe permisul de conducere obţinut, a menţiunii cores-
icul cu transmisie automată, în cazul în care proba practică se 

ţine cu autovehicule cu transmisie automată pentru obţinerea uneia din categoriile C, CE, D sau 
ţine deja un permis obţinut pentru un autovehicul cu transmisie 

ţin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, iar 
ţiile Ordinului nr. 268/2010; 

ţiunea „circulaţia în tuneluri”; 
ţinutului Anexei nr. 3 a ordinului corespunzător modificărilor introduse, prin 

ţiunii de transpunere a Directivei 2006/126/CE şi introducerea unei menţiuni 

se propune reformularea prevederilor alin. (9) al art. 11 din ordin referitoare la interdicţia 
ţi cel puţin 2 candidaţi, 

ţia situaţiei în care singurul candidat prezent este programat 
ţină proba practică în ziua următoare”, în condiţiile în care programarea la proba practică 

eclarat „admis” la proba teoretică.  

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 

ei la bacalaureat 

ţiei a publicat pe data de 16 iunie un proiect de hotă-
Justiţiei în anul 2015. 

ţiei pe data de 5 iulie 2015. Prin 
cu suma de 30 mii lei, suma care 

l 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe”, titlul II „Bunuri şi servicii”. Prin H.G. nr. 364/1994 privind instituirea „Zilei Justiţiei”, s-a 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
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Regimul agenților de muncă temporară va fi modificat 

MJ propune redistribuirea unor posturi din PICCJ la DIICOT 
 

  

Ministerul Muncii a publicat pe data de 17 iunie un proiect de hotărâre 
privind condiţiile de funcţionare, procedura de autorizare și evidenţa 
agenţilor de muncă temporară. 

Conform notei de fundamentare, proiectul propune crearea unui cadru normativ care să urmărească: 
� impulsionarea muncii prin agent de muncă temporară, ţinând cont de principiul egalităţii de 

tratament juridic care se oferă salariaţilor temporari în raport de cei angajaţi pe durata 
nedeterminată (art. 2 din Directivă) şi asigurarea eficienţei principiului de „flexi-securitate” 
prevăzut de legislaţia europeană şi internaţională; 

� adaptarea prevederilor legale la modificările survenite pe piaţa muncii din România; 
� dezvoltarea de noi locuri de muncă; 
� asigurarea unui nivel ridicat de protecţie al salariaţilor temporari; 
� impulsionarea măsurilor care conduc la angajarea forţei de muncă şi/sau crearea de noi locuri 

de muncă; 
� flexibilizarea proceduri de autorizare a agenţilor de muncă temporară; 
� flexibilizarea muncii temporare, conform prevederilor Directivei 2008/104/CE a Parlamentului 

European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară.  
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dezbateri@mmuncii.ro, în 10 zile de la publicare. 

Ministerul Justiţiei a publicat pe data de 18 iunie un proiect de Hotărâre 
privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul 
Ministerului Public. 

Conform notei de fundamentare, se propunem: 
� suplimentarea numărului de posturi de procuror din cadrul DIICOT cu 4 posturi, prin preluarea 

lor din schema de posturi a PICCJ (urmând ca PICCJ să modifice în mod corespunzător ordinele 
ministrului justiţiei referitoare la aprobarea statului de funcţii și de personal al PICCJ). 

� reducerea numărului de posturi de specialist din cadrul DIICOT cu 17 posturi, prin suplimentarea 
în mod corespunzător a numărului de posturi de personal auxiliar de specialitate  al DIICOT  cu 
13 posturi și de specialist din cadrul Biroului comunicare al PICCJ cu 4 posturi. 

 
În urma acestei redistribuiri/transformări de posturi, numărul maxim de posturi aprobat pentru 
Ministerul Public prin hotărâre a Guvernului nu va suferi modificări. Având în vedere că specialiștii 
sunt salarizaţi potrivit coeficientului de ierarhizare al judecătorului de tribunal (mai mult decât al 
unui grefier), iar proiectul urmărește transformarea posturilor de specialist în posturi de grefier, 
proiectul nu are impact financiar sub acest aspect. De asemenea, transferul unor posturi de 
procuror de la PICCJ la DIICOT nu creează influenţe financiare suplimentare pentru bugetul de stat, 
posturile fiind de aceeași natură.  
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dezbateri@mmuncii.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Decrete semnate 
 

 

  

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 78/2013 pentru completarea O.U.G. nr. 
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind munca în domeniul maritim 
(MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul 
maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la 
Geneva, la 11 iunie 2014; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
înregistrării în registrul comerţului; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia 
maternităţii la locurile de muncă; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul agriculturii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor 
în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 
din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin O.G. nr. 7/2005; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judetul 
Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2013 pentru 
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările în România; 
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Contractul de fideiusiune 

Vă dorim lectură plăcută 

 

Lucrarea reprezintă prima cercetare cu caracter

de fideiusiune în dreptul privat român

și prin această carte 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 
i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

de fideiusiune - frumusețea şi complexitatea dreptului privat

Autor: Emöd Veress  

Contractul de fideiusiune 

Editura C.H. Beck, 2015 

 

Lucrarea reprezintă prima cercetare cu caracter monografic a contractului 

de fideiusiune în dreptul privat român 

rin această carte Editura C.H. Beck lansează o nouă colecţie:

cea dedicată Contractelor. 

Viziunea autorului 

În materia contractului de fideiusiune se 
reflectă toată frumuseţea şi complexitatea 
dreptului privat! 

Fideiusiunea este o instituţie juridică 
străveche: avem atestări ale acestei forme de 
contract încă din drepturile orientului antic. 

Dreptul obligaţiilor, alături de elementele de 
constanţă milenară, prezintă şi un dinamism 
extraordinar: circuitul civil c
zilnic situaţii de o complexitate practică 
deosebită şi de o frumuseţe teoretică aparte în 
orice epocă de dezvoltare a dreptului. 

Dreptul este viu, aşa cum şi societatea umană 
reglementată de normele juridice este 
însufleţită, în sensul că se află în permanentă 
schimbare, adaptare, remodelare.

n prezent sunt disponibile integral  
 

frumusețea şi complexitatea dreptului privat 

monografic a contractului 

lansează o nouă colecţie: 

În materia contractului de fideiusiune se 
reflectă toată frumuseţea şi complexitatea 

Fideiusiunea este o instituţie juridică 
străveche: avem atestări ale acestei forme de 
contract încă din drepturile orientului antic.  

Dreptul obligaţiilor, alături de elementele de 
constanţă milenară, prezintă şi un dinamism 
extraordinar: circuitul civil creează aproape 
zilnic situaţii de o complexitate practică 
deosebită şi de o frumuseţe teoretică aparte în 
orice epocă de dezvoltare a dreptului.  

Dreptul este viu, aşa cum şi societatea umană 
reglementată de normele juridice este 

se află în permanentă 
schimbare, adaptare, remodelare. 
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Decizii Î.C.C.J. – număr și an identic, sec

Cea mai rapidă modalitate de a căuta o decizie

introducerea în linia simplificată a datelor de 

6/2009 (adică prescurtarea numelui instan

deciziei urmată de semnul / și anul deciziei

Rezultate la căutarea în masca simplificată

Pornind de la exemplul de citare din imaginea de mai sus 

regăsite în baza de date sub forma unei liste de rezultate.

• redă clar situaţiile în care există ma

• afișează în lista de rezultate sec

selectarea deciziei căutate 

Notă  

Atunci când în Legalis® există 

masca simplificată de căutare (OLS) 

deschide direct conținutul deciziei

 

Căutări în Legalis® - Jurisprudența ÎCCJ. Situații speciale

Identificarea corectă a deciziilor Înaltei Cur
practicienii le au în vedere atunci când selectează sursele de informare. În tutorialul de astăzi prezentăm 
modul în care Legalis® afișează rezultate

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® 

dentic, secții diferite 

Cea mai rapidă modalitate de a căuta o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie în 

introducerea în linia simplificată a datelor de identificare a deciziei. Spre exemplu ICCJ (

prescurtarea numelui instanței – fără folosirea punctelor ori a diacriticelor, 

anul deciziei)  

Rezultate la căutarea în masca simplificată de căutare (OLS) 

d de la exemplul de citare din imaginea de mai sus – ICCJ 6/2009 - Legalis® afi

regăsite în baza de date sub forma unei liste de rezultate. De ce este utilă această listă

ţiile în care există mai multe decizii cu aceleași date de identificare

în lista de rezultate secţia de la care provine fiecare decizie, ceea ce face mai simplă 

Legalis® există o singură decizie având datele de identificare introduse în 

masca simplificată de căutare (OLS) după apăsarea butonului Caută (ori a tastei 

ținutul deciziei și nu o listă de rezultate. 

ța ÎCCJ. Situații speciale 

Identificarea corectă a deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie este unul dintre aspectele pe care 
practicienii le au în vedere atunci când selectează sursele de informare. În tutorialul de astăzi prezentăm 

șează rezultatele pentru căutări speciale în jurisprudență

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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ţi de Casaţie și Justiţie în Legalis® este 

identificare a deciziei. Spre exemplu ICCJ (sau iccj) 

fără folosirea punctelor ori a diacriticelor, numărul 

Legalis® afișează toate deciziile 

De ce este utilă această listă? Pentru că: 

și date de identificare 

ţia de la care provine fiecare decizie, ceea ce face mai simplă 

având datele de identificare introduse în 

după apăsarea butonului Caută (ori a tastei Enter) se va 

ţi de Casaţie și Justiţie este unul dintre aspectele pe care 
practicienii le au în vedere atunci când selectează sursele de informare. În tutorialul de astăzi prezentăm 

.   

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

sau prin email 
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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 


