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În Monitorul Oficial nr. 709 din 22 septembrie 2015 a fost publicat 
OPANAF nr. 2.319/2015 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate” şi a formularului 632 „Decizie privind desfiinţarea deciziei de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate”. 

 Principalele prevederi 

 formularul 630 se utilizează pentru stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru regularizarea sumelor datorate cu titlu de 
plăţi anticipate. De asemenea, se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate începând cu anul fiscal 2014; 

 formularul 632 se utilizează pentru desfiinţarea totală a obligaţiilor de plată, stabilite prin 
decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 
Pentru desfiinţarea parţială a obligaţiilor de plată, stabilite prin decizie de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, se utilizează formularul 
630, completat corespunzător. 

 

Formularele 630 și 632 au un nou model 

În Monitorul Oficial nr. 711 din 22 septembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 5082/2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017. 

Principalele prevederi 

 media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a 
absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media 
generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere 
de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% 
în calculul mediei de admitere. 

 Calculul mediei de admitere se face astfel: 

 

MA = 
ABS + 3EN 

4 
unde: 

MA = media de admitere; 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a; 

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a. 

 

MEdu a stabilit calendarul admiterii la licee și școli profesionale 2016 
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Normele privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor 
de fuziune au fost stabilite 

În Monitorul Oficial nr. 711 din 22 septembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul MFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, 
divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau 
excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor. 

 Principalele prevederi 

 ordinul se aplică de către societăţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 
aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014; 

 societăţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale 
de raportare financiară, aplicabile societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care efectuează operaţiuni de natura celor 
reglementate de normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, procedează la 
evidenţierea lor în contabilitate utilizând aceste reglementări, cu respectarea legislaţiei 
care reglementează din punct de vedere juridic operaţiunile respective; 

 scietăţile care se reorganizează trebuie să ia măsurile necesare pentru respectarea preve-
derilor legale cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor 
de contabilitate. În acest sens, societăţile care au preluat elemente de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii de la alte societăţi în urma operaţiunilor de reorganizare 
poartă răspunderea pentru păstrarea şi arhivarea documentelor şi registrelor contabile 
aparţinând societăţilor predătoare, corespunzătoare elementelor preluate. 

 în proiectul de fuziune sau divizare trebuie să se prevadă societatea care răspunde de 
păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate ale 
societăţii care îşi încetează existenţa. 

 

În Monitorul Oficial nr. 709 din 22 septembrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere. 

Principalele prevederi 

 Gărzile forestiere sunt instituţii publice teritoriale, cu personalitate juridică, în 
subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţate integral de 
la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi 
cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara 
fondului forestier naţional; 

 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit prevederilor legale, în fiecare Gardă 
sunt încadraţi funcţionari publici şi personal contractual; 

 Gărzile exercită în domeniul silviculturii şi în domeniul cinegetic, în raza de competenţă 
atribuită, funcţiile corespunzătoare celor atribuite autorităţii publice centrale care răs-
punde de silvicultură, respectiv: a) de implementare; b) de avizare; c) de reprezentare; d) 
de monitorizare, inspecţie şi control; 

 potrivit actului, numărul de posturi aferente Gărzilor forestiere este de 617, din care 545 
pentru personal cu studii de specialitate silvică  

Gărzile forestiere au fost organizate 
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În Monitorul Oficial nr. 707 din 21 septembrie 2015 au fost publicate 
Decizia Curții Constituționale nr. 542 din din 14 iulie 2015, Decizia 
Curții Constituționale nr. 552 din 16 iulie 2015 și Decizia Curții Consti-
tuționale nr. 553 din 16 iulie 2015, iar în Monitorul Oficial nr. 708 din 
22 septembrie 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 
496 din 23 iunie 2015, prin care unele prevedri din Codul de procedură 
penală (Legea nr. 135/2010) au fost declarate neconstituționale. 

 Principalele prevederi 

 Decizia nr. 542 din din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dan 
Voiculescu în dosarul nr. 5.189/2/2014 (3.010/2014) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-
a penală, şi constată că soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a 
contestaţiei în anulare se examinează de către instanţă „fără citarea părţilor” este 
neconstituţională. 

 

 Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispo-

ziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua, art. 342,art. 343,art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi 

(3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis parțial excepţia de neconstitu-

ţionalitate ridicată de Marius Vasile Balaji în dosarul nr. 11.370/296/2014 al Judecătoriei 

Satu Mare - Secţia penală şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 3 alin. (3) teza a 

doua din Codul de procedură penală conform căreia exercitarea funcţiei de verificare a 

legalităţii netrimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată este 

neconstituţională. 

 

 Decizia nr. 553 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate 
ridicată de Vlad Mihai Hendea şi Dan Marian Hendea în dosarul nr. 2.947/84/2014 al 
Tribunalului Sălaj - Secţia penală şi constată că sintagma „trafic de stupefiante” din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală este 
neconstituţională. 

 

 Decizia nr. 496 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată direct de 
Avocatul Poporului, şi constată că soluţia legislativă potrivit căreia judecătorul de cameră 
preliminară hotărăşte „fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a 
inculpatului” este neconstituţională. 

Opinie separată: în dezacord cu soluţia adoptată cu majoritate de voturi, 3 judecători au 
considerat că excepţia de neconstituţionalitate trebuia respinsă 

 

NCPP: Noi dispoziții au fost declarate neconstituționale 
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În Monitorul Oficial nr. 710 din 22 septembrie 2015 a fost publicat Ordi-
nul nr. 2878/C/2015 privind actualizarea numărului posturilor de notar 
public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 
2015, iar în Monitorul Oficial nr. 719 din 24 septembrie 2015 a fost 
publicat Ordinul nr. 2876/C/2015 privind actualizarea numărului posturi-
lor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova exame-
nul de definitivat în anul 2015. 

 Principalele prevederi 

 Ordinul nr. 2878/C/2015: conform ordinului, numărul de 2.611 posturi de notar public, 
din care 2.413 notari publici în funcţie, 97 de notari publici suspendaţi, 83 de posturi desti-
nate examenului de definitivat, 5 posturi destinate judecătorilor de la ICCJ şi 13 posturi 
destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi 
care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2015, se 
actualizează cu 10 posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor 
notariale pentru anul 2015; 

 Ordinul nr. 2876/C/2015: numărul de 2.510 posturi de notar public, din care 2.413 notari 
publici în funcție și 97 de notari publici suspendați, se actualizează cu 83 de posturi 
destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2015. 

 

MJ a actualizat numărul de posturi de notar pentru anumite categorii 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 

 Propunere legislativă privind monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice 

locale şi organismelor prestatoare de servicii publice de inters local sau judeţean 

 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 351 din Legea poliţiei locale nr. 

155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014 

 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşu-

rarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare 

 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi 

relansarea activităţilor economice 

 Propunere legislativă pentru completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală 

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

publice locale 

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

naţionale 

 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 pentru modificarea reglementărilor Legii nr. 94/2014 pentru aproba-

rea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 

 Propunere legislativă privind „Primul loc de muncă” 

 Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Judecătorul român la Curtea de Justiție și-a reînnoit mandatul până în 2021 

În Jurnalul Oficial nr. L 244 din 19 septembrie 2015 a fost publicată Decizia (UE, EURATOM) 
2015/1566 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 16 septembrie 2015 de numire a patru 
judecători și a unui avocat general în cadrul Curții de Justiției. 
Sunt numiți judecători în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2015 și 6 
octombrie 2021: 

- dl Marko ILEŠIČ 
- dl Eugene REGAN, 
- dna Camelia TOADER, 
- dl Michail VILARAS. 

Dl Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA este numit avocat general în cadrul Curții de Justiție pentru 
perioada cuprinsă între 7 octombrie 2015 și 6 octombrie 2021. 
 
Noi Regulamente privind aplicarea art. 107 și 108 din TFUE 

În Jurnalul Oficial nr. L 248 din 24 septembrie 2015 au fost publicate: 
- Regulamentul (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 

și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de 
stat orizontale 

- Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de 
aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

 
Rezoluție privind o abordare durabilă a migrației de către UE 
În Jurnalul Oficial nr. C 313 din 22 septembrie 2015 a fost publicată Rezoluția privind o abordare 
durabilă a migrației de către UE. 
COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

- își exprimă durerea profundă față de decesele în ultimele luni a mii de migranți care au 
încercat să intre în Uniunea Europeană și, prin urmare, salută dezbaterea privind o nouă 
agendă europeană privind migrația și susține în mod ferm că acest aspect este o chestiune 
care preocupă și trebuie să implice toate statele membre ale Uniunii Europene și trebuie să fie 
o responsabilitate a întregii Uniuni Europene; 

- consideră că abordarea UE în ceea ce privește migrația trebuie să fie sustenabilă pe termen 
lung și să se bazeze pe solidaritate și pe respectarea drepturilor omului. Ea trebuie să țină 
seama de toate aspectele migrației, inclusiv obligațiile umanitare, solicitanții de azil, migranții 
din motive economice, contrabanda și traficul de persoane, dezvoltarea și stabilitatea din 
țările din afara UE, politica returnărilor efective și provocările demografice din Europa. 

etc. 
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Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Tribunalului în cauzele conexate T-124/13, T-191/13 Italia/Comisia 

Tribunalul UE anulează trei anunțuri de concurs care obligă candidații să aleagă engleza, franceza 
sau germana ca a doua limbă și ca limbă de comunicare cu EPSO. 
Tribunalul arată că statisticile prezentate de Comisie nu permit susținerea afirmațiilor acesteia 
privind utilizarea limbilor în cadrul instituțiilor europene. Tribunalul concluzionează că Comisia nu 
a dovedit că limitarea în cauză răspunde interesului serviciului. În opinia sa, obligația candidaților 
de a alege engleza, franceza sau germana ca a doua limbă nu se dovedește nici justificată 
obiectiv, nici proporțională cu obiectivul urmărit de Comisie, și anume recrutarea unor funcționari 
și a unor agenți imediat operaționali. 

 Concluziile avocatului general în cauza C-362/14 Schrems 

În opinia avocatului general Bot, decizia Comisiei prin care se constată caracterul adecvat al 
protecției datelor cu caracter personal în Statele Unite nu împiedică autoritățile naționale să 
suspende transferul datelor utilizatorilor europeni ai Facebook către servere situate în Statele 
Unite. Avocatul general apreciază în plus că această decizie este nevalidă. 

În fața unei asemenea constatări a încălcării drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii, 
Comisia ar fi trebuit, în opinia avocatului general, să suspende aplicarea deciziei, chiar dacă 
aceasta desfășoară în prezent negocieri cu Statele Unite pentru a pune capăt încălcărilor 
constatate. Avocatul general arată de altfel că, dacă Comisia a decis să inițieze negocieri cu 
Statele Unite, aceasta este tocmai urmarea faptului că a considerat, în prealabil, că nivelul de 
protecție asigurat de această țară terță, în cadrul sistemului sferei de siguranță, nu mai era 
adecvat și că Decizia din anul 2000 nu mai era adaptată la realitatea situației. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 311 din 21 septembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

Sediul R.A. „Editura Didactica şi Pedagogică” ar putea fi mutat 

 

  

Schemele de ajutor de stat în agricultură propuse spre 
modificare 
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat pe data de 21 sep-
tembrie un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor 
acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în 
agricultură. 

Conform proiectului, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor 
mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, este de 99,498 
lei /1.000 litri. Diferenţa dintre rata accizei standard prevăzută în anexa nr. 1 la Titlul VII - Accize şi 
alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi rata accizei reduse prevăzute mai 
sus se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. 
 
Plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care 
a fost emis acordul prealabil de finanţare APIA prin centrele judeţene/locale, după caz, care se 
depun până la finele lunii următoare perioadei pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o 
situaţie centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate în perioada respectivă, precum şi de 
copii ale documentelor fiscale de vânzare a motorinei, emise de furnizori pe numele beneficiarilor. 
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 4.422.000 
mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii. Suma alocată pentru 
plata ajutorului de stat în anul 2015 este de maximum 270.697,250 mii lei și se asigură de la 
bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii pe anul 2015. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dan.velicu@madr.ro, în 10 zile de la publicare. 
 

Ministerul Educației a publicat pe data de 25 septembrie un proiect de 
hotărâre privind  modificare H.G. nr. 645/1991 privind înființarea Regiei 
Autonome „Editura Didactica şi Pedagogică” pentru editarea manualelor 
școlare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învățământului. 

Conform instrumentului de motivare, noul sediu al EDP ar urma să fie în București, str. Spiru 
Haret nr. 10-12, sectorul 1. 
 
Având în vedere specificul activității de editură, spațiul din str. Caransebeș nr. 1 (actualul sediu) 
este impropriu desfășurării activității editurii, deoarece structura de rezistență a clădirii nu permite 
depozitarea lucrărilor, iar compartimentarea nu permite desfășurarea activității de redactare, 
tehnoredactare, grafică etc. De asemenea, spațiile de la etajele superioare ale imobilului nu dispun 
de ascensoare și nu sunt prevăzute cu sisteme de încălzire, iluminat şi alimentare cu apă 
corespunzătoare. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Principiile UNIDROIT 
privind contractele comerciale internaționale 

2010 

Textul Principiilor, însoţit de comentariile aferente  

Principiile UNIDROIT reprezintă încununarea a 
numeroși ani de cercetări din partea unui mare 
număr de juriști eminenți din cinci continente, în 
prezent fiind luate drept model de legiuitorii 
naționali din întreaga lume pentru reformarea 
dreptului contractelor. De asemenea, sunt din ce 
în ce mai utilizate în contractarea internațională și 
practica de arbitraj, precum și de către instanțele 
judecătorești pentru a interpreta și completa 
legislația națională. 
 
Lucrarea include textul Principiilor, însoţit de 
comentariile aferente, şi constituie traducerea din 
limbile franceză şi engleză realizată de conf. univ. 
dr. Radu Bogdan Bobei, membru din partea 
României în cadrul Consiliului de Conducere 
UNIDROIT. 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Principiile UNIDROIT privind contractele comerciale 
internaționale 2010  
Radu Bogdan Bobei 
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/principiile_unidroit_privind_contractele_comerciale_internationale_2010-p7000.html


 

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

5 pași – informații esențiale în utilizarea zilnică a Legalis 

1. Căutare simplificată sau avansată: Indiferent ce tip de document cauți, îl poți găsi rapid în Legalis folosind 

expresiile de căutare (ex: codul civil, codul penal, codul fiscal, lege nr. /an, ordin nr. / an etc.). Pentru căutări 

avansate ai la dispoziție măști de căutare pentru legislație, jurisprudență românească și CEDO, documente UE, 

bibliografie și Monitorul  Oficial.  

2. Cuprinsul Legalis: În panoul din stânga găsești întotdeauna cuprinsul aplicației, al secțiunii sau al 

documentului deschis. În plus, în actele normative, ai la dispoziție și informații privind aplicabilitatea actelor. 

3. Instrumente utile: Atunci când efectuezi căutări, din bara de instrumente utile poți salva sau exporta liste 

de rezultate sau documentul vizualizat/ori secțiuni ale acestuia, poți crea semne de carte în contul tău 

Legalis, poți naviga între rezultatele unei căutări sau secțiunile unui document, poți tipări sau poți efectua 

căutări în act.  

4. Sumar conexiuni: Tot ceea ce trebuie să afli despre un act normativ se regăsește în panoul din dreapta. 

Versiuni ale actelor normative, norme de aplicare, referințe (*doar în variantele din Monitorul Oficial), alte 

acte care citează actul vizualizat, citări din Doctrina, Jurisprudență și Bibliografie, precum și mențiunile în 

conținutul original Legalis le poți accesa în Sumarul Conexiunilor. 

5. Personalizează Legalis potrivit nevoilor tale de utilizare: În secțiunea Contul meu poți administra parola, 

poți verifica istoricul căutărilor tale în aplicație, poți opta pentru afișarea sau ascunderea sfaturilor rapide 

din Legalis sau poți modifica abonamentul curent.  

Legalis în 5 pași  

Ai un cont nou în Legalis sau vrei să testezi funcționalitatea aplicației noastre? Cei cinci pași descriși în 
tutorialul de astăzi te vor ajuta să folosești rapid și eficient cele mai importante secțiuni și funcționalități.  
 

http://www.legalis.ro/


 

   
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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InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
selecție a noutăților legislative. 

 
Informațiile din acest material nu constituie asistență juridică în sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic și nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat.  
 

 
 

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

Cărțile bune creează dependență! 

Găsiți-ne pe Web: 
www.beck.ro 
www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
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InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
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Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
Editor  
 
Andreea Alexe 
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