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În Monitorul Oficial nr. 519 din 13 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul înregistrării în registrul comerţului. 

Principalele prevederi 

� tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care:  

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;  

b) acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa 

cunoscută;  

c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a 

expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu 

destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate 

asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;  

d) a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de 

inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul 

comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul 

comerţului;  

e) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii;  

f) societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile 

financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă 

perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare;  

g) societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, 

în termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la 

constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare. 

� Lista societăţilor pentru care ONRC urmează să formuleze acţiuni de dizolvare se 

afişează pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii on-line cu cel puţin 15 zile 

calendaristice înainte şi se transmite MFP - ANAF. 

� Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se comunică societăţii, ONRC, 

MFP - ANAF, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de 

internet a ONRC sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. 

� Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în 

termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii. 

� Legea nr. 152/2015 modifică următoarele acte normative: Legea nr. 26/1990 privind 

registrul comerţului, Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, Legea nr. 359/2004 

privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 

fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, O.U.G. nr. 116/2009 pentru 

instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului. 
 

Legea societăţilor modificată: Firmele vor putea fi dizolvate din oficiu 
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În Monitorul Oficial nr. 518 din 13 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Principalele prevederi 

� persoanele cu handicap grav sau accentuat vor beneficia, printre altele, de o nouă facilitate 
fiscală: scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi 
mototriciclurilor; 

� persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, 
deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de 
drumuri naţionale, prevăzut în O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea se 
aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite. 

Persoanele cu handicap beneficiază de noi facilităţi fiscale 

În Monitorul Oficial nr. 536 din 17 iulie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
768/2015 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care 
au obţinut media 10 la evaluarea naţională din anul 2015 pentru 
absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat 
sesiunea iunie - iulie în anul 2015. 

Principalele prevederi 

� fiecare absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională din anul 2015 
va primi un stimulent financiar în valoare de 1.000 de lei; 

� absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea 
iunie - iulie în anul 2015 va primi un stimulent financiar în valoare de 3.000 de lei. 

Absolvenţii care au luat nota 10 la evaluarea naţională 
și BAC vor primi stimulente financiare 

În Monitorul Oficial nr. 522 din 14 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
196/2015 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. 

Principalele prevederi 

� ca obiectiv de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane este, printre altele, 
reducerea progresivă a poluării datorate substanţelor prioritare şi încetarea sau eliminarea 
treptată a evacuărilor şi a pierderilor de substanţe prioritar periculoase, în conformitate cu 
Lista substanţelor prioritare în domeniul apei; 

� legea transpune Directiva 2000/60/CE, Directiva 2007/60/CE, precum şi anexa II la Directiva 
2008/105/CE. 

Lista substanţelor prioritare în domeniul apei s-a modificat 
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În Monitorul Oficial nr. 531 din 16 iulie 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 753/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005. 

Principalele prevederi 

� grefierul de şedinţă va transmite către INM şi către Agentul Guvernamental pentru CJUE copii 

conforme cu originalul şi în format electronic Word ale încheierilor de sesizare a CJUE cu între-

bări preliminare, ale hotărârilor pronunţate de instanţele naţionale în aceste cauze, inclusiv în 

căile de atac, precum şi ale încheierilor prin care s-au respins cererile de sesizare a CJUE; 

� scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor 

prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă.  

Regulamentului de ordine interioară al instanţelor s-a modificat 

În Monitorul Oficial nr. 536 din 17 iulie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
769/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice 
şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat. 

Principalele prevederi 

� decontarea abonamentelor/biletelor emise de operatorii de transport auto şi naval pentru 

cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar se asigură la valoarea acestora; 

� decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar alternativ CFR se asigură 

la valoarea acestora, dar nu mai mult decât tarifele de deservire generală din transportul 

feroviar public de călători, tren clasa a 2-a; 

� sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport numai în situaţiile în 

care pe ruta respectivă nu se emit abonamente, atunci când beneficiarul utilizează mai multe 

mijloace de transport în comun sau când acesta are norma/postul în mai multe unităţi de 

învăţământ din localităţi diferite; 

� distanţa pentru care se decontează abonamentul/biletul şi care este înscrisă pe documentul 

justificativ este distanţa dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă a beneficiarului şi localitatea 

în care se află unitatea de învăţământ; 

� decontarea se poate face pentru autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală atunci 

când: a) pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată 

unitatea de învăţământ nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în 

comun sau programul acestora diferă semnificativ de orarul/programul unităţii de 

învăţământ; b) pe ruta respectivă există servicii de transport efectuate de operatorii de 

transport în comun, însă cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru 

transportul cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală; decontarea în acest caz se 

face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanţe similare. 

Cheltuielile cu naveta personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar vor fi decontate 
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În Monitorul Oficial nr. 526 din 15 iulie 2015 a fost publicată Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 442 din 10 iunie 2015 referitoare la obiecţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate 
formulată şi constată că Legea pentru modificarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice este neconstituţională. 

Modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
este neconstituţională 

În Monitorul Oficial nr. 527 din 15 iulie 2015 a fost publicată Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 380 din 26 mai  2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 
255/2010. 

Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate 
formulată şi constată că prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de 
expertiză” cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, sunt neconstituţionale. 

Dispoziţii din Legea exproprierii au fost declarate neconstituţionale 

În Monitorul Oficial nr. 525 din 15 iulie 2015 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 16 din 8 iunie 2015 a Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie de contencios. 

Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Piteşti, Secţia a II-a civilă, 
de contencios administrativ şi fiscal, şi, în consecinţă, stabileşte că:  

 

Dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea resta-
bilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, vizează exerciţiul 
dreptului la acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor, în sensul că acesta este 
suspendat în perioada 3 iulie - 31 decembrie 2010, şi nu existenţa acestui drept. 

Hotărâre prealabilă admisă privind unele măsuri în vederea 
restabilirii echilibrului bugetar 
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În Monitorul Oficial nr. 526 din 15 iulie 2015 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 9 din 25 mai 2015  a Completului competent să judece recursul 
în interesul legii privind legalitatea hotărârilor adoptate de consiliile 
locale în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor 
staţionate neregulamentar. 

 
Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de 
conducere al CA Ploieşti, şi, în consecinţă, stabileşte că:  

 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) şi art. 
135 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 3 alin. (1), art. 5, art. 
36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 lit. b) şi art. 
24 lit. d) din Legea nr. 195/2006 - Legea-cadru a descentralizării, procedura de aplicare 
a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staţionate/oprite 
neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. 
(6) din O.U.G. nr. 195/2002, nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale. 

ICCJ: Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar nu poate 
fi reglementată de consiliile locale 

În Monitorul Oficial nr. 522 din 14 iulie 2015 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 11 din 25 mai 2015 a Completului competent să judece 
recursul în interesul legii cu privire la modul de recalculare a drepturilor 
la pensie potrivit O.U.G. nr. 4/2005. 

Principalele prevederi 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere 
al CA Ploieşti, şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 
art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul 
public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr. 78/2005, 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din anexa 1 
la H.G. nr. 1550/2004 de aprobare a Normelor metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul 
public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 
1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru 
persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001 este:  

-20 de ani în cazul celor care au lucrat efectiv în grupa I de muncă şi  

-25 de ani în cazul celor care au lucrat efectiv în grupa a II-a de muncă, conform art. 14 din 

Legea nr. 3/1977;  

-30 de ani (în cazul bărbaţilor) şi 25 de ani (în cazul femeilor), pentru cei care au lucrat 

efectiv în grupa a III-a de muncă, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977. 

RIL admis privind recalcularea unor drepturi la pensie 
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Jurisprudenţă europeană 

Jurisprudenţă europeană 
 

 

� Hotărârile Tribunalului în cauzele conexate T-389/10 și T-419/10 (SLM/Comisia și Ori 
Martin/Comisia), precum și în cauzele conexate T-413/10 și T-414/10 (Socitrel/Comisia și 
Companhia Previdente/Comisia) și Hotărârile în cauzele T-391/10 (Nedri Spanstaal/Comisia), T-
393/10 (Westfälische Drahtindustrie și alţii/Comisia), T-398/10 (Fapricela/Comisia), T-406/10 
(Emesa-Trefileria și Industrias Galycas/Comisia), T-418/10 (voestalpine și voestalpine Wire Rod 
Austria), T-422/10 (Trafilerie Meridionali/Comisia), T-423/10 (Redaelli Tecna/Comisia) și T-
436/10 (HIT Groep/Comisia) 

Tribunalul reduce amenzile aplicate de Comisie unor trei membri ai înţelegerii pe piaţa 
europeană a oţelului pentru precomprimare. Tribunalul menţine însă, în esenţă, amenzile 
aplicate celorlalţi membri. 

 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-83/14 CHEZ Razpredelenie Bulgaria 

Instalarea contoarelor de energie electrică la o înălţime inaccesibilă într-un cartier populat intens 
de romi este de natură să constituie o discriminare bazată pe originea etnică atunci când aceleași 
contoare sunt instalate în alte cartiere la o înălţime normală. Presupunând chiar dovedit faptul 
că aceste contoare au făcut obiectul unor abuzuri în cartierul respectiv, o astfel de practică pare 
disproporţionată în raport cu dublul obiectiv constând în asigurarea securităţii reţelei de transport 
al energiei electrice și a înregistrării corespunzătoare a consumului de energie electrică. 

 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-218/14 Singh și alţii 

Un resortisant al unei ţări terţe, soţ al unui cetăţean al Uniunii care locuiește în alt stat membru 
decât al său, nu mai poate beneficia de dreptul de ședere în acest stat atunci când cetăţeanul 
Uniunii părăsește statul în cauză înainte de iniţierea procedurii judiciare de divorţ. 

 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-653/13 Comisia/Italia 

Ca urmare a aplicării greșite a Directivei privind deșeurile în regiunea Campania, Italia este 
obligată la plata unei sume forfetare de 20 de milioane de euro și la plata unei penalităţi cu titlu 
cominatoriu de 120 000 de euro pe zi de întârziere. Curtea a constatat deja o primă neexecutare 
a obligaţiilor de către Italia printr-o hotărâre din 2010. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 228 din 13 iulie 2015 a fost publicată ultima publicaţie CJUE.  
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Transparenţă

 

  
Domeni
ș
 

Ministerul 
privind domeniile 
acreditate şi a numărului maxim de studen
universitar 2015
doctorat din cadrul institu

Conform instrumentului de motivare
actualiza domeniile și programele de studii universitare de master, numărul maxim de studenţi care 
poate fi școlarizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat și particular acreditat
 
Totodată, în prezentul proiect de act normativ, se centralizează domeniile de studii universitare de 
doctorat, din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.
 
În anul universitar 2015-2016 domeniile de studii universitare de master 
programele de studii universitare de master acreditate de ARACIS, în condiţiile prevăzute la art. 138 
alin. (2) şi (3) şi art. 140 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Fondul de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale din 19 iulie a fost stabilit

Ministerul Finan
de
lunară a Loteriei bonurilor fiscale

Conform instrumentului de motivare
Loteriei bonurilor fiscale care se organizează în data de 19 iulie 2015, a unui fond de premiere în 
sumă de 1.000.000 lei. 
 
Acest fond urmează a fi majorat cu sumele necesare rotunjirii valorii câ
fiscal.  
 

� 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.

 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

ă decizională: proiecte în dezbatere publică
 

Domeniile de master și numărul maxim de studenţi 
școlarizaţi se vor actualiza 
 

Ministerul Educaţiei a publicat pe data de 15 iulie un proiect de hotărâre 
privind domeniile și programele de studii universitare de master 
acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolariza
universitar 2015-2016, precum și domeniile de studii universitare de 
doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

Conform instrumentului de motivare, scopul elaborării noului proiect de act normativ este de a 
și programele de studii universitare de master, numărul maxim de studenţi care 

școlarizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat și particular acreditat

Totodată, în prezentul proiect de act normativ, se centralizează domeniile de studii universitare de 
ţiilor de învăţământ superior acreditate. 

2016 domeniile de studii universitare de master acreditate se constituie din 
programele de studii universitare de master acreditate de ARACIS, în condiţiile prevăzute la art. 138 
alin. (2) şi (3) şi art. 140 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

Fondul de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale din 19 iulie a fost stabilit

Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe data de 16 iulie un proiect 
de ordin privind stabilirea fondului de premiere pentru o extragere 
lunară a Loteriei bonurilor fiscale. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se prevede alocarea pentru extragerea lunară a 
Loteriei bonurilor fiscale care se organizează în data de 19 iulie 2015, a unui fond de premiere în 

a fi majorat cu sumele necesare rotunjirii valorii câștigului aferent unui bon 

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. 

n prezent sunt disponibile integral  

 

decizională: proiecte în dezbatere publică 

și numărul maxim de studenţi 

publicat pe data de 15 iulie un proiect de hotărâre 
și programele de studii universitare de master 

ce pot fi şcolarizaţi în anul 
și domeniile de studii universitare de 

ţiilor de învăţământ superior. 

scopul elaborării noului proiect de act normativ este de a 
și programele de studii universitare de master, numărul maxim de studenţi care 

școlarizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat și particular acreditate.  

Totodată, în prezentul proiect de act normativ, se centralizează domeniile de studii universitare de 

acreditate se constituie din 
programele de studii universitare de master acreditate de ARACIS, în condiţiile prevăzute la art. 138 
alin. (2) şi (3) şi art. 140 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

Fondul de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale din 19 iulie a fost stabilit 

ţelor Publice a publicat pe data de 16 iulie un proiect 
ordin privind stabilirea fondului de premiere pentru o extragere 

, prin proiect se prevede alocarea pentru extragerea lunară a 
Loteriei bonurilor fiscale care se organizează în data de 19 iulie 2015, a unui fond de premiere în 

știgului aferent unui bon 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
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Cereri de reexaminare și decrete semnate 
 

 

  

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi"; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din O.G. nr. 51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind planificarea apărării; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 2014. 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele a trimis Parlamentului spre reexaminare, Legea privind Codul fiscal, 
șusţinând în motivare că simpla relaxare fiscală, neînsoţită de continuarea 
procesului de creștere a colectării veniturilor și de o reașezare sustenabilă a 
cheltuielilor bugetare poate conduce la dezechilibre. 
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Doar în Magazinul online 

  

Protecţia dreptului de autor in dreptul penal

Analiza incriminărilor din legea specială a dreptului de autor

 

Vă dorim lectură plăcută

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nul online BECKSHOP >>>>>> 

 

 

ia dreptului de autor in dreptul penal 

Analiza incriminărilor din legea specială a dreptului de autor

 – Legea nr. 8/1996 – 

Analiza aspectelor care formează 

răspunderea penală în materia dreptului 

de autor este necesară în special pentru 

a impulsiona practicienii dreptului să 

facă aplicarea corectă a dispoziţiilor 

legale. 

ă ăcută 

 

Cele două lucrări, precum şi ultimele apari
găsiţi doar în magazinul online www.beckshop.ro
reduceri de preţ promoţionale. 

 

Editura C.H. Beck, 2015 

 

Prof. dr. Valerian Cioclei despre lucrare:

 „Am convingerea că această lucrare va 

deveni, în scurt timp, un instrument 

indispensabil pentru toţi ce vor să 

aprofundeze tema drepturilor de autor în 

domeniul dreptului penal, fie că o vor face 

din raţiuni teoretice, fie că vor căuta unele 

soluţii practice legate de această temă”.

n prezent sunt disponibile integral  

 

 

Analiza incriminărilor din legea specială a dreptului de autor 

Analiza aspectelor care formează 

răspunderea penală în materia dreptului 

necesară în special pentru 

a impulsiona practicienii dreptului să 

facă aplicarea corectă a dispoziţiilor 

i ultimele apariţii editoriale le 
w.beckshop.ro cu 

Prof. dr. Valerian Cioclei despre lucrare: 

„Am convingerea că această lucrare va 

deveni, în scurt timp, un instrument 

indispensabil pentru toţi ce vor să 

aprofundeze tema drepturilor de autor în 

domeniul dreptului penal, fie că o vor face 

din raţiuni teoretice, fie că vor căuta unele 

ice legate de această temă”. 
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Tutoriale Legalis® 

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

Suportul Legalis® la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email 

la adresa legalis@beck.ro 

Cum se folosește eficient masca avansată de căutare pentru jurisprudenţă în Legalis® 
Cea mai rapidă modalitate de a găsi toate speţele care fac referire la Noul Cod penal este aceea de a folosi 

masca avansată de căutare pentru jurisprudenţă. Cel mai util câmp în căutarea dumneavoastră este câmpul 

„Conexiuni”.  

• Conexiuni – pentru cazul concret al Noului Cod penal trebuie să introduceţi în acest câmp textul 

noul cod penal.  

• Filtrarea rezultatelor – odată efectuată căutarea, Legalis® va afișa rezultate din toate secţiunile 

relevante. Pentru a vedea doar rezultatele dintr-o secţiune daţi click, în panoul din stânga al 

aplicaţiei, pe numărul din dreptul secţiunii dorite. 

Suplimentar  

• Câmpul Conexiuni se regăsește și în masca avansată de căutare pentru Toate documentele. Folosind 
aceleași principii de căutare expuse mai sus, veţi putea găsi rezultate din orice secţiune a Legalis®, 
nu doar din jurisprudenţă 

 

Jurisprudenţa relevantă pe Noul Cod penal în Legalis®  

Intrarea în vigoare a noilor coduri în materie penală a dus, în mod firesc, la apariţia jurisprudenţei în acest 
domeniu. Sute de decizii sunt deja disponibile în Legalis®. În tutorialul de astăzi, descriem cum puteţi 
identifica aceste decizii.  
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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 

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  
 
Andreea Alexe 
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 
infolegal.ro 

Coordonator Proiect 


