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Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice a fost aprobată 

 

În Monitorul Oficial nr. 881 din 25 noiembrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
achiziţiilor publice. 

 
Principalele prevederi 

 analiza sistemului naţional de achiziţii publice a condus la identificarea unui ansamblu de 
deficienţe care au determinat în timp cheltuirea ineficientă a fondurilor publice, blocaje 
birocratice, dar şi o lipsă a asumării răspunderii, numeroase contestaţii şi prelungirea sau 
anularea unor proceduri; 

 lipsa de transparenţă a procesului de achiziţie, corupţia, gradul scăzut de utilizare a 
mijloacelor electronice, corecţiile financiare şi absorbţia redusă a fondurilor europene 
sunt probleme majore identificate; 

 aceste probleme sunt analizate pe larg în cadrul strategiei, aceasta integrând totodată 
soluţii adecvate de remediere; 

 Obiectivul general: Îmbunătăţirea sistemului de achiziţii publice din România, prin 
transpunerea noilor directive europene în legislaţia naţională, reformarea cadrului 
instituţional şi asigurarea funcţionalităţii sistemului; 

 Obiective specifice: 1. Un nou pachet de acte normative suple şi coerente, în vigoare din 
februarie 2016; 2. Consolidarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, din punct de 
vedere funcţional şi operaţional, astfel încât să îndeplinească funcţiile prevăzute în 
strategie în mod coerent, printr-un sistem implementat de verificare şi echilibrare: 
2.1. Reformarea controlului ex ante; 2.2. Instituirea şi dezvoltarea funcţiei de sprijin 
operaţional pentru autorităţile contractante prin elaborarea unui ghid operaţional 
interactiv, actualizabil, care să înlocuiască suprareglementarea de nivel terţiar; 
2.3. Dezvoltarea funcţiilor de monitorizare şi supervizare; 3. Consolidarea sistemului de 
remedii şi căi de atac prin legislaţie dedicată; 4. Dezvoltarea unei evoluţii profesionale în 
sistem pentru personalul responsabil cu achiziţiile publice; 5. Combaterea corupţiei prin 
sporirea utilizării mijloacelor electronice pentru procedurile de achiziţii şi prin prevenirea 
conflictului de interese asigurată cu ajutorul sistemului prevenţie. 

 

Noi măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece 

În Monitorul Oficial nr. 884 din 25 noiembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 296/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 70/2011 privind 
măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. 

Principalele prevederi 

 pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței, aflați în situația prevăzută la art. 
38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu 
modificările ulterioare, autoritățile administrației publice pot acorda, din bugetul local, sprijin 
financiar pentru acoperirea integrală sau parțială a cotei-părți din cheltuielile cu energia 
termică consumată pentru încălzirea spațiilor aflate în proprietate indiviză. Criteriile de 
acordare, precum și nivelul sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre 
a consiliului local. 
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  Două noi inițiative cetățenești de modificare a Constituției 

În Monitorul Oficial nr. 883 din 25 noiembrie 2015 a fost publicată 
inițiativa legislativă a cetățenilor de revizuire a art. 48 alin. (1) din 
Constituție, iar în Monitorul Oficial nr. 886 din 26 noiembrie 2015 a fost 
publicată inițiativa legislativă a cetățenilor de revizuire a Constituției din 
24 ianuarie 2015. 

 
Principalele prevederi 

 prima inițiativă își propune să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de 
„soți” în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituția României ar putea să-l aducă în 
conturarea noțiunii de „familie”, a raportului dintre „familie” și dreptul fundamental al 
bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie.  

 Prin înlocuirea termenului de „soți” cu expresia „bărbat și femeie” se asigură 
implementarea precisă și literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanții 
imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural și fundamental 
al societății” în art. 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului.  

 În același sens, și în România doar „bărbatul și femeia” împreună se bucură de 
recunoașterea și garantarea universală a dreptului de a se căsători și de a întemeia 
o familie pe baza unor importante considerente de natură istorică, culturală și morală 
specifice societății românești.  

 a doua inițiativă: cea mai importantă prevedere a proiectului de revizuire constă în 
reconstituirea drepturilor de proprietate ale poporului român asupra capitalului național, 
asupra teritoriului național și asupra resurselor naturale ale țării.  

 Numai reconstituirea drepturilor de proprietate asupra capitalului, pământului și 
resurselor naturale ale țării va face posibilă și recâștigarea celorlalte drepturi și libertăți ale 
românilor.  

 Se mai propun, de asemenea, și următoarele principii: împroprietărirea cetățenilor cu 
capital productiv; statul este administrator al proprietății publice; statul nu este nici 
comerciant, nici negustor; resursele naturale, exploatate prin regii ale statului român; mai 
multe fonduri naționale, destinate reconstrucției țării; credite numai în lei, pentru 
investiții productive; tezaurul de aur al poporului să fie păstrat în țară; statul să 
funcționeze cu bugete echilibrate, fără împrumuturi; România, continuatoare a statului 
național și unitar constituit în 1918; reîntregirea Patriei, drept al poporului și obligație a 
statului român; România este deja regionalizată, conform   cerințelor UE; poporul român 
are dreptul să știe cine primește cetățenia română; partide politice fără finanțare de la 
buget, fără criterii etnice; două zile naționale, pe 9 Mai, Ziua Independenței, și 1 
Decembrie, Ziua Marii Uniri. Imnul național „Trei culori”; crimele împotriva poporului 
român, imprescriptibile; informația publică, sub controlul poporului; hrană sănătoasă, fără 
substanțe toxice și otrăvitoare; vot la urne, dar și prin corespondență; maximum două 
mandate, pentru toate funcțiile elective; căsătorie numai între bărbat și femeie; 
Parlament unicameral. Maximum 300 de parlamentari; expertiza profesională, prezentă în 
toate structurile statului; o reală democrație participativă. 
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MFP a elaborat procedura de aplicare pentru Decizia Comisiei 
fiscale centrale privind formularul 602 

În Monitorul Oficial nr. 879 din 24 noiembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a 
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul nr. 
837/2015, precum și a modelului și conținutului formularului 602 
„Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata 
contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care 
realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor”. 

 Principalele prevederi 

 procedura se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata 
contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care obțin venituri din 
cedarea folosinței bunurilor, potrivit dispozițiilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 
2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 837/2015, cu privire la 
interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 29621 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal; 

 persoanele fizice care nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru 
veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor sunt: 

a) persoanele fizice, indiferent de cetățenie și de domiciliul stabil sau reședință, care 
dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii 
Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care 
România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru 
asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective care 
produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării.  

Persoanele fizice în cauză au obligația de a prezenta organului fiscal competent 
documente justificative eliberate de instituția competentă din statul în care a fost 
încheiată asigurarea; 

b) persoanele fizice, indiferent de cetățenie, care au domiciliul ori reședința într-un stat 
cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau 
care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale 
și care nu beneficiază de prelungirea dreptului de ședere temporară în România pentru 
o perioadă mai mare de 90 de zile. 

 pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, persoana care se 
încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 4 depune la organul fiscal competent, 
direct sau prin împuternicit, Declarația pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata 
contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din 
cedarea folosinței bunurilor, însoțită de documente care atestă faptul că se încadrează în 
una din situațiile prevăzute mai sus, cum sunt: 

a) Document portabil A1; 
b) TR/R1 - Formular privind legislația aplicabilă; 
c) PM/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă; 
d) MD/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă etc. 

 în situația în care, din documentele prezentate, se constată că respectivul contribuabil nu 
îndeplinește condițiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale 
de sănătate, compartimentul de specialitate întocmește un referat prin care propune 
respingerea solicitării. 
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  Legea privind actele de stare civilă a fost modificată 

În Monitorul Oficial nr. 885 din 26 noiembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 295/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 

Principalele prevederi 

 primarii și șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare de carieră ale României pot 
delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă 
viceprimarului, secretarului unității administrativ-teritoriale sau altor funcționari publici 
din aparatul propriu cu competență în acest domeniu, respectiv diplomatului care 
îndeplinește funcții consulare, unuia dintre funcționarii consulari sau angajații consulari; 

 în situații temeinic justificate, pentru copiii cetățeni români aflați în străinătate față de 
care s-a dispus o măsură de protecție specială, șefii misiunilor diplomatice și oficiilor 
consulare de carieră ale României pot înscrie, cu titlu gratuit, actele de stare civilă 
întocmite de autoritățile străine care îi privesc în registrele de stare civilă române, la 
solicitarea autorităților străine competente sau, după caz, a autorităților române cu 
atribuții în materie de protecție a copiilor. 

 

RIL-uri admise privind art. 19 NCPP și Codul muncii 

În Monitorul Oficial nr. 875 din 23 noiembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 17/2015 privind interpretarea și aplicarea unitară a 
dispozițiilor art. 19 din Codul de procedură penală, iar în Monitorul 
Oficial nr. 876 din 23 noiembrie 2015 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
22/2015 privind interpretarea  art. 141 din Codul muncii. 

Decizia ICCJ nr. 17/2015: În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Procurorul 
General și stabileşte următoarele: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 din 
Codul de procedură penală stabilește: în cauzele penale având ca obiect infracțiunile de evaziune 
fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanța, soluționând acțiunea civilă, dispune obligarea 
inculpatului condamnat pentru săvârșirea acestor infracțiuni la plata sumelor reprezentând 
obligația fiscală principală datorată și la plata sumelor reprezentând obligațiile fiscale accesorii 
datorate, în condițiile Codului de procedură fiscală.” 

Decizia ICCJ nr. 22/2015: În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Procurorul 
General și stabileşte următoarele: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 8 din 
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, stabileşte că 
fapta angajatorului de a desfăşura activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor 
nealimentare în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute de 
art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu 
întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din 
această lege, atunci când angajatorul şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 142 din acelaşi act 
normativ.” 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimenatare 

 Proiect de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding) 

 Propunere legislativă privind revenirea la denumirea oficială de „ţigani” a persoanelor 
intitulate „de etnie romă ” 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2008 privind 
modul în care funcţionează farmaciile şi cum se vând medicamentele 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
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Acordului de liber schimb între UE și Republica Coreea va intra în vigoare 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 307 din 25 noiembrie 2015 a fost publicată Notificarea privind intrarea în vigoare a 
Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica 
Coreea, pe de altă parte. 
 

Acordul a fost semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010 și va intra în vigoare la 13 decembrie 2015. 
În JO L 127, 14.5.2011, p. 6. au fost publicate, pe lângă acord, și: Protocolul privind definirea noțiunii de 
„produse originare” și metode de cooperare administrativă, Protocolul privind asistența administrativă 
reciprocă în domeniul vamal și Protocoull privind cooperarea culturală. 
 
Noi dispoziții privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 310 din 26 noiembrie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/2120 de stabilire 
a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul 
universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a 
Regulamentului nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul UE. 
 

Regulamentul instituie un nou mecanism de stabilire a prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de roaming 
reglementate la nivelul UE cu scopul de a elimina suprataxele de roaming cu amănuntul fără a denatura 
piețele naționale și cele vizitate și stabilește norme comune privind garantarea tratamentului 
nediscriminatoriu al traficului în furnizarea de servicii de acces la internet și a drepturilor conexe ale 
utilizatorilor finali. 

 
 

Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Eurojust > post vacant director administrativ (gradul AD 14) în cadrul Eurojust – Haga (Olanda). 
Anunțul a fost publicat în JOUE CA 394 din 27.11.2015. 

Descrierea postului: Eurojust este un organism al Uniunii Europene, înființat în 2002, cu scopul de a 
stimula și îmbunătăți coordonarea anchetelor și a urmăririlor penale între autoritățile judiciare 
competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în cazuri de crimă organizată și 
transfrontalieră. Eurojust este compus dintr-un Colegiu de procurori, judecători sau ofițeri de poliție, 
care sunt responsabili cu organizarea și funcționarea acestuia. Directorul administrativ este 
responsabil, sub supravegherea președintelui colegiului, de administrarea de zi cu zi a Eurojust și de 
gestionarea personalului. 

Înscriere: Pentru detalii legate de postul vacant și procedura de depunere a candidaturilor, a se 
consulta: http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx  

Termen-limită: 31 ianuarie 2016, miezul nopții CET 
 
 

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, trebuie 
să cititi cu atenție Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat în Jurnalul Oficial nr. C 70 A din 
27 februarie 2015, precum și pe site-ul internet al EPSO.  
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 389 din 23 noiembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza  în cauza C-326/14 Verein für Konsumenteninformation/ 
A1 Telekom Austria AG 
 

Majorarea tarifelor de telecomunicații în funcție de un indice al prețurilor de consum nu permite 
abonaților să denunțe contractul. Astfel, nu există o modificare adusă condițiilor contractuale în 
cazul în care condițiile generale prevăd posibilitatea de a majora tarifele prin raportare la un 
indice obiectiv al prețurilor de consum stabilit de o instituție publică. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a fost 
elaborat 
 

MDRAP a publicat pe data de 27 noiembrie un proiect de lege privind 
Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul se dorește a fi un instrument adecvat de 
modernizare a proprietății imobiliare de pe teritoriul României, prin care se urmăreşte, în principal, 
asigurarea acurateţei şi exactităţii informaţiilor privind proprietăţile imobiliare, securitatea 
drepturilor reale, transparenţa şi siguranţa sistemului de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, 
stabilitatea socială, dezvoltarea economică şi încurajarea investiţiilor naţionale şi străine, 
dezvoltarea infrastructurii, alinierea cu celelalte sisteme de înregistrare a proprietăţilor din statele 
vecine, stabilirea unei baze de impozitare echitabile.  
 
El propune o viziune integratoare, incluzând într-un singur corpus normativ legislaţia specială, 
legislaţia din Codurile civil, penal, de procedură civilă, penală, fiscală etc., legislaţia instituţiilor de 
credit şi societăţilor comerciale, cu privire la imobile etc.  
 
Structura propusă a noului act normativ de reglementare a sistemului de cadastru și de carte 
funciară are în vedere 7 titluri, structurate pe capitole, secțiuni și subsecțiuni conţinând 
reglementări cuprinzătoare, care să asigure obiectivul simplificării.  
 
Ca element de noutate, proiectul dedică câte un titlu special cadrului instituțional al sistemului 
integrat de cadastru și carte funciară, deschiderii cărților funciare care reprezintă o condiție 
fundamentală pentru existența și funcționarea sistemului, precum și răspunderii și sancțiunilor 
aferente sistemului integrat de cadastru și de carte funciară.  
 
Cele 7 titluri urmează o succesiune logică, după cum urmează:  
 TITLUL I. Dispoziții generale  
 TITLUL II. Cadrul instituțional  
 TITLUL III. Componentele sistemului integrat de cadastru și de carte funciară  
 TITLUL IV. Deschiderea cărților funciare și înregistrarea în sistemul integrat  
 TITLUL V. Procedura de recepție și de înscriere ulterioară deschiderii cărții funciare  
 TITLUL VI. Răspundere și sancțiuni  
 TITLUL VII. Dispoziții finale și tranzitorii 
 
În caz de aprobare, noul act normativ prevede abrogarea în totalitate a Legii nr. 7/1996.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot 
fi trimise la adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în 30 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 și sesizări de neconstituționalitate semnate 
 

 

  

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind 
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 19 februarie „Ziua Brâncuşi”; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 24/2015 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul 
Afacerilor Interne. 

Sesizări de neconstituționalitate 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituțio-
nale, miercuri, 25 noiembrie, o sesizare de neconstituționalitate asupra 
Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2015 pentru completarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 
alin. (7²) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Drept penal. Partea specială 
Culegere de teste grilă 

 

Un instrument eficace de verificare a cunoştinţelor! 

Despre lucrare 

Culegerea de teste grilă are menirea de a-i sprijini pe 
participanţii la diferitele examene ce presupun însuşirea 
unor cunoştinţe de Drept penal. Partea specială. Cum nu 
există examene ideale, pregătirea trebuie adaptată 
examenelor concrete, indiferent cât de bine sau de rău 
sunt acestea concepute. Grilele prezentate în culegere nu 
reprezintă decât un simplu „teren de antrenament” pentru 
participanţii la examene, aşa cum sunt aceste examene. 

Din cuprins 

 661 întrebări  
 testele sunt organizate respectând ordinea din Cod: 

infracţiuni contra persoanei; infracţiuni contra patri-
moniului; infracţiuni contra autorităţii; infracţiuni 
contra înfăptuirii justiţiei; infracţiuni de corupţie şi de 
serviciu; infracţiuni de fals; infracţiuni contra siguran-
ţei pe drumurile publice; infracţiuni contra familiei 

 răspunsuri la teste 

 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru 
examenele de an, de licență și de admitere în profesii 
juridice. Ediția 2 
Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir  
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/drept_penal_partea_speciala_culegere_de_teste_grila_pentru_examenele_de_an_de_licenta_si_de_admitere_in_profesii_juridice_editia_2-p7037.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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Identificarea deciziilor CEDO. Jurisprudență comentată 

Pentru a găsi cât mai ușor decizii Curții Europene a Drepturilor Omului din Legalis, ai la dispoziție nu doar linia 

simplificată de căutare, unde poți introduce anumiți termeni și poți obține rezultate din întreaga aplicație, ci și o 

mască specială de căutare pentru jurisprudența CEDO. Masca este alcătuită din mai multe câmpuri pe care le poți 

completa în funcție de nevoile tale de cercetare pe un anumit subiect: 

 În text – dacă nu cunoști prea multe informații despre decizia sau deciziile căutate, introdu aici termeni de căutare 

(ex 1: proprietate; ex 2: detenție, ex 3: durata detenției) 

 Număr dosar – introdu aici numărul dosarului, dacă îl cunoști. De regulă, dosarele CEDO primesc număr de 

înregistrare format dintr-un număr cu mai multe cifre despărțit prin semnul / de an (ex: 42644/02). Introdu aici 

doar numărul, nu și anul. 

 An dosar – dacă în câmpul anterior puteai introduce doar numărul dosarului, aici poți introduce anul (număr 

format din 4 cifre – ex: 2002). Dacă vrei să vezi ce decizii dintr-un anumit an sunt disponibile în Legalis introdu doar 

anul și lasă celelalte câmpuri necompletate. 

 De la / Până la – dacă cercetarea ta în jurisprudență acoperă o perioadă mai mare de timp, folosește selectorul de 

dată din aceste câmpuri pentru a găsi toată jurisprudența CEDO relevantă.  

 Părți – când vrei să afli doar jurisprudența care face referire la o anumită parte, introdu aici numele părții 

respective (notă - nu este neapărată nevoie să folosești caractere românești. De exemplu, indiferent dacă introduci 

Brumărescu sau brumarescu rezultatele vor fi identice și vei afla toate dosarele în care acest nume apare ca parte). 

Nu uita! Poți combina oricând, oricare dintre câmpurile de mai sus pentru a restrânge căutările. Dacă nu obții 

rezultate, încearcă să efectuezi o căutare mai largă, eliminând unele dintre condiții. 

  

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 – Jurisprudența CEDO  

În contextul în care România suferă numeroase condamnări la CEDO, este important să știi că în Legalis 
poți consulta nu doar decizii publicate în Monitorul Oficial, ci și decizii comentate, incluse în colecțiile 
semnate de autorul Radu Chiriță. În tutorialul de astăzi vom explica cum poți folosi instrumentele 
speciale de căutare dezvoltate pentru jurisprudența CEDO. 
 

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.  
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