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Noile Coduri fiscale au fost modificate extensiv 

 

În Monitorul Oficial nr. 817 din 3 noiembrie 2015 a fost publicată O.U.G. 
nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

 
Principalele prevederi 

 se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 9% și pentru livrarea apei potabile și a apei 
pentru irigații în agricultură; 

 reducerea cotei de impozitare de la 16% la 5%, aplicabilă dividendelor distribuite 
persoanelor române, fizice și juridice, precum și dividendelor obținute, din România, de 
persoane nerezidente, să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016;  

 se majorează plafonul de încadrare în categoria „microîntreprindere” de la 65.000 euro la 
100.000 euro cifră de afaceri pe an fiscal. Totodată, se introduce un sistem de cote de 
impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați, între 1% și 3%:  

a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;  

b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;  

c) 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariați; 

 actul include și alte prevederi precum: 

 extinderea categoriei persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit 
pentru veniturile obținute și utilizate potrivit reglementărilor legale în domeniul 
educației naționale. În această categorie vor intra, potrivit acestui act normativ, și 
unitățile de învățământ particular preuniversitar; 

 exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice 
care dețin o asigurare pentru boală și maternitate pe teritoriul unui stat cu care 
România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea 
de boală-maternitate; 

 prelungirea cu o lună, respectiv până la 31 martie 2016, a termenului pentru depunerea 
următoarelor documente: declarațiile privind clădirile proprietatea persoanelor fizice 
sau juridice cu destinație nerezidențială sau mixtă; declarațiile privind mijloacele de 
transport radiate din circulație; justificările eliberate în anul 2015 privind scutirile sau 
reducerile de la plata impozitului pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport, în cazul 
persoanelor îndreptățite. 

 introducerea reglementării potrivit căreia în cazul înmatriculării sau înregistrării unui 
mijloc de transport în cursul anului, proprietarul are obligația să depună o declarație la 
organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data dobândirii. 

 ordonanța conține, de asemenea, o serie de prevederi care modifică și completează noul 
Cod de procedură fiscală. Una dintre modificări vizează desemnarea ANAF drept autoritate 
competentă pentru efectuarea schimbului de informații cu statele cu care România s-a 
angajat printr-un instrument juridic, măsură menită să contribuie la combaterea evaziunii 
fiscale. 
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Copii din familii defavorizate vor primi 50 lei lunar pentru frecventarea 
învăţământului preşcolar 

În Monitorul Oficial nr. 813 din 2 noiembrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate. 

 Principalele prevederi 

 în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi 
al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă 
de tichete sociale; 

 stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt 
îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, 
împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi 
înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în 
care împlinesc vârsta de 3 ani;  b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după 
data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar;  c) venitul 
lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat 
pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001; 

 acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a 
copiilor din familiile beneficiare. Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a 
copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate. 

 valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul 
social de referinţă şi este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, 
beneficiar al stimulentului educaţional; 

 potrivit art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimu-
larea ocupării forţei de muncă, valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei. 

Legea dreptului de autor a fost modificată 
privind drepturile radiodifuzorilor 

În Monitorul Oficial nr. 826 din 5 noiembrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 72/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Principalele prevederi 

 în cazul radiodifuzorilor, remuneraţiile se stabilesc prin negocieri, în condiţii de predictibilitate 
şi proporţionalitate, cu potenţialii receptori ai emisiunilor, astfel încât utilizatorii să poată avea 
reprezentarea obligaţiilor de plată la începutul fiecărui an fiscal; 

 în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, partea din metodologii care 
priveşte suma minimă pentru radiodifuzorii locali, se va renegocia pe baza modificărilor aduse 
de prezenta lege, pentru a respecta proporţionalitatea cu potenţialii receptori ai emisiunilor. 
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Prevederi mai stricte privind respectarea normelor securității la incendiu 

În Monitorul Oficial nr. 828 din 5 noiembrie 2015 a fost publicată O.U.G. 
nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor. 

Principalele prevederi 

 atribuțiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost extinse în sensul că inspectorii ISU 
pot sigila construcțiile și amenajările operatorului economic în punctul de lucru în care 
constată încălcarea reglementărilor privind siguranța la incendiu. Potrivit legislației în vigoare 
până la data prezentei reglementări, ISU putea dispune doar oprirea funcționării ori utilizării 
construcțiilor sau amenajărilor, ceea ce nu era de natură să garanteze încetarea de fapt a 
funcționării. 

 în cazul construcțiilor sau amenajărilor cu suprafață mai mare de 200 mp, având destinația de 
comerț, cultură și turism, autorizate din punct de vedere al securității la incendiu, dispunerea 
măsurii complementare de oprire a funcționării se face în oricare din următoarele situații: 

 Depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat 
autorizația de securitate la incendiu; 

 Depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru 
clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/grad de rezistență la foc; 

 Desființarea unei căi de evacuare atunci când potrivit reglementărilor tehnice specifice se 
impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanță cu valoarea de referință; 

 Reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a 
înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe 
timpul controlului; 

 Desființarea instalațiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare 
și avertizare incendiu, precum și a celor de iluminat de securitate pentru evacuare. 

 valorile de referință pentru aceste criterii sunt cele cuprinse în documentațiile tehnice 
aferente autorizațiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situații de 
urgență, raportate la cerințele reglementărilor tehnice indicate în documentația care a stat la 
baza obținerii autorizației; 

 constatarea situațiilor menționate se va face de către personalul inspectoratelor pentru 
situații de urgență, cu sprijinul, după caz, al personalului desemnat din cadrul Poliției Române 
sau Jandarmeriei Române; 

 Măsura de oprire a funcționării ori utilizării clădirilor ori spațiilor amenajate se realizează până 
la obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pentru situația depășirii cu 10% a numărului 
de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația, măsura complementară de oprire a 
funcționării ori utilizării clădirilor ori spațiilor amenajate se dispune pentru 60 de zile 
calendaristice începând cu data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a 
contravențiilor; 

  se instituie obligația autorităților competente în emiterea autorizațiilor de construire să pună 
la dispoziția reprezentanților inspectoratelor pentru situații de urgență documentele care au 
stat la baza obținerii acestora, precum și elementele de identificare ale construcției, data și 
numărul autorizației, denumirea lucrărilor executate, precum și data realizării documentației 
tehnice de autorizare a construcțiilor. 
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  Noi reguli pentru redresarea asigurătorilor 

În Monitorul Oficial nr. 813 din 2 noiembrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor. 

 

Principalele prevederi 

 legea stabileşte reguli şi proceduri privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor persoane 
juridice române; 

 în exercitarea competenţelor sale decurgând din prezenta lege în relaţie cu asigurătorul, 
ASF are în vedere natura, amploarea şi complexitatea activităţii desfăşurate, structura 
acţionariatului, forma juridică, profilul de risc, dimensiunea, gradul de interconectare a 
acestuia cu alte instituţii financiare sau cu sistemul financiar în general; 

 legea conține reglementări privind: domeniu de aplicare, definiţii şi autorităţi; planificarea 
redresării şi a rezoluţiei; intervenţia timpurie; rezoluţia; obiective, condiţii şi principii generale; 
administratorul de rezoluţie; evaluarea; instrumente de rezoluţie; mecanisme de siguranţă; 
dreptul la contestare şi excluderea altor măsuri; mecanisme de finanţare; confidenţialitate. 

Comisia pentru evaluarea stării democrației își va înceta activitatea 

În Monitorul Oficial nr. 825 din 5 noiembrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 72/2015 pentru modificarea art. 6 și 7 din Hotărârea 
Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului 
pentru evaluarea stării democrației și a statului de drept în România. 

Principalele prevederi 

 în luna octombrie 2016, Comisia va prezenta Senatului raportul final asupra activității 
desfășurate, însoțit de recomandări de lege ferenda; 

 După prezentarea raportului final în luna octombrie 2016, Comisia își va înceta activitatea. 

  

Numărul comisiilor permanente ale Senatului a fost mărit 

În Monitorul Oficial nr. 825 din 5 noiembrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 73/2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din 
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005. 

 Principalele prevederi 

 se introduce printre comisiile permanente ale Senatului și Comisia pentru dezvoltare și 
strategie economică. 
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  Cazurile de incompatibilitate pentru consultanții fiscali au fost stabilite 

În Monitorul Oficial nr. 817 din 3 noiembrie 2015 a fost publicată Hotă-
rârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 8/2015 privind stabilirea cazu-
rilor de incompatibilitate în efectuarea activității de consultanță fiscală. 

 
Principalele prevederi 

 consultanții fiscali persoane fizice sau societățile de consultanță fiscală sunt în situație de 
incompatibilitate să efectueze activitatea de consultanță fiscală, așa cum este prevăzută 
de art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 71/2001, atunci când există orice fel de interes material, direct 
sau indirect, cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate, 
respectiv: se află într-o relație angajat-angajator cu beneficiarul prestației; există o reprezen-
tare a consultantului fiscal în organele de conducere, executive sau neexecutive, ale societății 
beneficiare; dețin acțiuni sau părți sociale, în nume propriu sau prin societate, la societatea 
beneficiară; consultantul fiscal este rudă sau afin până la gradul doi inclusiv cu administratorul 
sau acționarul care deține direct sau indirect controlul la societatea beneficiară; beneficiarul 
prestației este acționar semnificativ la societatea de consultanță fiscală; 

 consultanții fiscali au obligația să se abțină de la efectuarea unei lucrări atunci când constată 
înainte de încheierea contractului că se află într-o situație de incompatibilitate. În situația în 
care persoana obligată la aceasta a luat cunoștință de existența cazului de incompatibilitate 
după încheierea contractului de consultanță fiscală, este obligată să facă de îndată 
declarație de abținere, cu arătarea cazului de incompatibilitate și a temeiurilor de fapt care 
constituie motivul abținerii. Nerespectarea obligației de abținere reprezintă abatere 
disciplinară și se sancționează cu suspendarea calității de membru al Camerei Consultanților 
Fiscali pe o perioadă de la 3 luni până la un an. 

Veteranii, invalizii și văduvele de război au noi drepturi de transport 

În Monitorul Oficial nr. 825 din 5 noiembrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 259/2015 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și 
văduvelor de război. 

Principalele prevederi 

 Drepturile de care aceștia beneficiază pentru transport sunt:  

 câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calenda-
ristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilați, pentru invalizii 
de război, precum și pentru veteranii de război decorați cu ordine și medalii de război. 

 Veteranii de război și văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul 
unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de trans-
port auto, pe calea ferată sau pe căile fluviale, la alegere. 

 În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceștia le pot folosi și pentru 
însoțitori. Legitimațiile de transport tip card pot fi utilizate și de către soțul/soția sau alte 
persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură 
autentificată, nefiind necesară prezența titularului la efectuarea călătoriei. 
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  NCPP: Noi dispoziții au fost declarate neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 831 din 6 noiembrie 2015 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 631 din 8 octombrie 2015 referitoare 
la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2) și (3), 
art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) și art. 347 alin. (1) din Codul de 
procedură penală. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis parțial excepţia de neconstituţionalitate și 
constată că: 

Soluția legislativă cuprinsă în art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală potrivit căreia 
numai „procurorul și inculpatul” pot face contestație cu privire la modul de soluționare a 
cererilor și a excepțiilor, precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5) este 
neconstituțională. 

CCR a respins excepția privind neconstituționalitatea dispozițiile art. 344 alin. (2) și (3), art. 345 
alin. (3) și art. 346 alin. (2). 

 

RIL admis privind exercitarea profesiei de avocat 

În Monitorul Oficial nr. 814 din 3 noiembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 15/2015 a Completului competent să judece recursul în 
interesul legii privind exercitarea profesiei de avocat. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis recursul și stabileşte următoarele: 

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 348 din Codul penal stabileşte: «Fapta unei persoane 
care exercită activităţi specifice profesiei de avocat în cadrul unor entităţi care nu fac parte din 
formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie 
infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi prevăzută de art. 348 Cod 
penal».” 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal 

 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autoriza-
rea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 
de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecă-
toreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei consumatorilor 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de 

către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 

 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic 

 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al 

cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 

 Propunere legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea votului prin 

corespondenţă de către cetăţenii români din străinătate 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 94/1992, privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii de Conturi 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 
  

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 363 din 3 noiembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

 

MJ propune modificarea Legii CSM 
 

Ministerul Justiției a publicat pe data de 2 noiembrie un proiect de lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul clarifică regimul contestării în justiție a rezoluției de 
clasare în cazul prevăzut de art. 45 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 317/2004 după cum urmează: 
 înainte de a se adresa instanței judecătorești competente cu o contestație împotriva rezoluției de 

clasare prevăzute la art. 45 alin. (4) lit. b), autorul sesizării trebuie să formuleze plângere la 
inspectorul - șef, în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea se soluționează în termen de cel 
mult 20 de zile de la data înregistrării la Inspecția Judiciară. Inspectorul – șef poate dispune fie 
respingerea plângerii, fie admiterea ei și completarea verificărilor. Completarea verificărilor se 
efectuează de către inspectorul judiciar, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a fost 
dispusă de inspectorul - șef;   

 rezoluția inspectorului-șef prin care se respinge plângerea și rezoluția de clasare care a făcut 
obiectul plângerii  pot fi contestate la Secția de Contencios Administrativ a CA București, în termen 
de 15 zile de la comunicare; 

 Secția de Contencios Administrativ a CA București soluționează contestația prin hotărâre definitivă; 
 în cazul admiterii contestației, hotărârea judecătorească trebuie să cuprindă motivele pentru care a 

fost desființată rezoluţia inspectorului-șef și rezoluția care a făcut obiectul plângerii și să indice 
împrejurările care trebuie lămurite, precum și mijloacele de probă ce urmează a fi administrate 
pentru completarea verificărilor. 

 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dean@just.ro, în 10 zile de la publicare. 

 
 



 

   
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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Decrete semnate 
 

 

  

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 44/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile 
de asistență socială, precum art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea și pentru modificarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 

 
• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, 
organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2014 privind modificarea și completarea 
unor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de 
eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital și pentru modificarea unor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 4/2015 pentru modificarea O.U.G. nr. 
82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. 
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    Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Parakletos 
 

O carte despre trezire 

Ce este Parakletos 
Există un concept teologic vechi, acum aproape uitat, 
prezent atât în religia ebraică şi în cea creştină, cât şi în cea 
musulmană, ataşat unui element comun tuturor oame-
nilor, care ne leagă, făcându-ne să nu fim atât de diferiţi, 
dar care are şi menirea de a ne elibera. Este vorba de 
parakletos. Deşi se originează în religie şi în teologie, 
parakletos nu este un concept pe de-antregul religios. Este 
o idee care denumeşte un atribut tipic uman care se 
regăseşte peste tot în viaţa de zi cu zi a omului actual. 
 
Despre lucrare 
Această carte nu trebuie citită ca o naraţiune, pentru că nu 
are un fir epic, dar are un plan în jurul căruia pivotează. Nu 
este o carte despre creştinism, nu este o carte de drept. 
Deşi este o carte despre om, nu este nici o carte de 
antropologie.  
Este o carte despre trezire. 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Parakletos 
Gheorghe Piperea 

 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/parakletos-p7015.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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Rezultate în grup – Cuprinsul Legalis, liste de rezultate, listele de acte citate 

Rezultatele în grup sunt folosite în toate cele trei panouri ale aplicației Legalis. Așa cum se poate vedea în 

imaginea din acest tutorial, la efectuarea unei căutări, în dreptul nivelului principal al Cuprinsului Legalis este 

afișat numărul de rezultate, fiind folosite două grupuri de cifre. Primul reprezintă numărul total de documente 

regăsite în Legalis care conțin expresia căutată. Al doilea reprezintă numărul de grupuri de rezultate. De 

exemplu, expresia căutată se regăsește în 11 secțiuni ale unei cărți (vezi imaginea de mai sus), aceste rezultate 

constituind un grup. 

Același principiu de afișare este utilizat la toate documentele disponibile în Legalis care conțin secțiuni ori 

versiuni. De regulă, un document cu o singură versiune sau secțiune (așa cum sunt documentele din 

Jurisprudență) vor reprezenta un singur rezultat, dar și un singur grup.  

Gruparea rezultatelor în listele de citări 

La nivel de document, funcția rezultate în grup este folosită la optimizarea citărilor dintr-un document, fie că 

este vorba despre Monitorul Oficial, o lege sau un volum de doctrină. Sub fiecare grup de rezultate se observă 

prescurtarea rez. în grup, fiind afișate întotdeauna doar primele trei rezultate din grup. Pentru deschiderea listei 

integrale de rezultate din acel grup se poate da click pe linkul rez. în grup sau pe linkul Afișează extins. Diferența 

dintre cele două constă în aceea că la click pe Afișează exstins grupul de rezultate se deschide într-o pagină 

nouă, permițând deci consultarea în paralel a documentului inițial și a citărilor. 

  

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 

Căutări Legalis – Rezultate în grup  

Listele de rezultate sau citări în Legalis sunt optimizate cu ajutorul rezultatelor în grup. Această funcție 
este utilă în cazul unor căutări generice, care duc la afișarea unui număr foarte mare de rezultate, dar și 
atunci când un document este citat de un număr mare de alte documente disponibile în Legalis. În tutori-
alul de astăzi vom explica modul de identificare a rezultatelor în grup și vom oferi detalii despre utilizare. 
 

http://www.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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