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Regulamentul concursului de promovare a magistraților a fost modificat 

 

În Monitorul Oficial nr. 58 din 27 ianuarie 2016 a fost publicată 
Hotărârea nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Regulamen-
tului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a 
judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 621/2006. 

 
Principalele prevederi 

 Comisia de organizare a concursului, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de 
soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite de Plenul CSM, la propunerea 
Direcției resurse umane și organizare și a INM, după caz; 

 Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de mediere este formată din membrii 
subcomisiei de elaborare a subiectelor, membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor și 
un alt membru; 

 Subcomisiile de soluționare a contestațiilor constituite pentru fiecare disciplină de concurs 
examinează, sub coordonarea președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor și cu 
consultarea subcomisiilor de elaborare a subiectelor, contestațiile la bareme. 

 În cazul în care subcomisia de soluționare a contestațiilor respinge toate contestațiile, 
baremele inițiale de evaluare și notare devin definitive. 

 În cazul în care membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul 
corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este 
singurul răspuns corect ori că nu există niciun răspuns corect, iar membrii subcomisiei de 
elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluție, subcomisia de soluționare 
a contestațiilor adoptă baremele definitive. 

 

Legea privind vânzarea produselor şi garanţiilor acestora a fost modificată 

În Monitorul Oficial nr. 66 din 29 ianuarie 2016 a fost publicată O.G. nr. 
9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind 
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. 

Principalele prevederi 

 Evaluarea legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi problemele 
apărute în piaţă ca urmare a acţiunilor de supraveghere şi control desfăşurate de personalul de 
specialitate al ANPC, au condus la necesitatea modificării Legii nr. 449/2003. 

 De la momentul intrării în vigoare a legii şi până în prezent, s-a constatat, pe baza sesizărilor şi 
reclamaţiilor înregistrate la ANPC, că anumite aspecte ale legii nu sunt tocmai bine înţelese nici 
de către operatorul economic, nici de către consumator şi, în acest sens se propune 
completarea unor definiţii, cum ar fi: definiţia consumatorului, definiţia garanţiei comerciale, 
se introduce termenul de garanţia legală de conformitate, se introduce termenul certificat de 
garanţie. 

 sunt prevăzute o serie de aspecte necesare unei mai bune protecţii a consumatorilor. 
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Noi dispoziții privind performanţa energetică a clădirilor 

În Monitorul Oficial nr. 68 din 29 ianuarie 2016 a fost publicată O.G. nr. 
13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a clădirilor. 

 Principalele prevederi 

 completarea definiţiei privind sistemele de climatizare, astfel încât să  rezulte că sunt vizate 
atât sistemele individuale, cât şi sistemele centralizate din clădiri/unităţi de clădire, astfel cum 
se precizează în actul normativ comunitar; 

 precizarea modului de calcul a valorii de impozitare a unei clădiri în cazul renovării majore; 

 precizarea procentului minim de 10% din necesarul de energie primară care se asigură din 
surse regenerabile de energie la construirea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu 
zero din surse convenţionale; 

 instituirea obligativităţii ca, în perioada de valabilitate a certificatelor de performanţă energe-
tică, deţinătorii clădirilor să pună în aplicare măsurile recomandate incluse în certificatele 
elaborate pentru clădirile pe care le deţin, luându-se în considerare rolul de exemplu ce revine 
autorităţilor administraţiei publice; modul de finanţare a activităţilor/lucrărilor care se pot 
asigura de la bugetul de stat prin bugetele autorităţilor administraţiei publice, în condiţiile legii 
şi/sau din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu 
regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale; 

 elaborarea planurilor naţionale de creştere a numărului de clădiri noi cu consum de energie 
aproape egal cu zero din sursele convenţionale pe baza planurilor locale; 

 obligativitatea afişării certificatelor de performanţă energetică la toate categoriile de clădiri 
frecvent vizitate de public de către deţinătorii acestora, precum: clădiri din domeniul public – 
biblioteci, muzee, teatre, şcoli, spitale, şi altele asemenea, precum şi la alte categorii de clădiri 
– hoteluri şi restaurante, clădiri pentru servicii de comerţ en gros şi cu amănuntul, clădiri de 
învăţământ, alte clădiri consumatoare de energie în scopul informării publicului; 

 reducerea frecvenţei realizării inspecţiei la intervale de 4 ani la sistemele de încălzire echipate 
cu cazane care utilizează combustibil gazos sau în cazul în care există un sistem de 
monitorizare şi control al funcţionării sistemelor de încălzire. 

 

Dispoziții europene privind profesia de arhitect transpuse 

În Monitorul Oficial nr. 68 din 29 ianuarie 2016 a fost publicată O.G. nr. 
12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. 

Principalele prevederi 

 actul asigură transpunerea conformă a prevederilor Directivei 2013/55/UE; 
 ordonanța se aplică arhitecţilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte 

state aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care exercită 
profesia de arhitect în România independent, dar şi în calitate de salariat. 
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Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 23-29 ianuarie 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o 
serie de ordine ale Președintelui ANAF pentru aprobarea unor 
proceduri și formulare fiscale, în conformitate cu noile Coduri fiscal și 
de procedură fiscală. 

 Principalele prevederi 

 Ordinul nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor 
personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, 
începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) și ale art. 66 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 

 Ordinul nr. 371/2016 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală 
a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. 

 

CEDO: România a încălcat art. 2 din Convenție 

În Monitorul Oficial nr. 64 din 28 ianuarie 2016 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 18 iunie 2013 în cauza Pleșca împotriva României. 

CEDO a hotărât: 

a) a fost încălcat art. 2 din Convenție sub aspect procedural; 
b) prin constatarea încălcării se oferă, în sine, o reparație echitabilă suficientă pentru prejudiciul 
moral suferit de reclamant. 

Decizie de neconstituționalitate privind NCPP 

În Monitorul Oficial nr. 59 din 27 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 733/2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) şi alin. (7) pct. 
2 lit. d) din Codul de procedură penală. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată 
de Simona Paşcu (fostă Neaga) în Dosarul nr. 475/35/2014 al CA Oradea – Secţia penală şi 
pentru cauze cu minori şi constată că dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) şi, prin extindere, ale art. 
341 alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale prin împiedicarea 
accesului la justiţie în cazul soluţiilor de renunţare la urmărirea penal. 
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  Decizii de neconstituționalitate admise privind NCPC 

În Monitorul Oficial nr. 69 din 29 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5)-(7) din 
Codul de procedură civilă. 

 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea 
„Total Consult Internațional” - S.A. din Dărăști, județul Ilfov, prin administrator judiciar SCP 
Tudor & Asociații SPRL din București, în Dosarul nr. 13.915/3/2013 al Înaltei Curți de Casație 
și Justiție - Secția a II-a civilă și constată că sintagma „sau că recursul este vădit nefondat” din 
cuprinsul acestora este neconstituțională.  

În Monitorul Oficial nr. 69 din 29 ianuarie 201 a fost publicată Decizia Curții Constituționale 
nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 
art. 509 alin. (1) pct. 11 și alin. (2) din Codul de procedură civilă. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate 
ridicată de de Vasile Galea și Viorica Galea în Dosarul nr. 4.670/111/2013 al Tribunalului 
Bihor - Secția I civilă și constată că sintagma „pronunțate asupra fondului sau care evocă 
fondul” din cuprinsul dispozițiilor art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă este 
neconstituțională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din cuprinsul 
acestora. 

 

RIL admis privind NCPP 

În Monitorul Oficial nr. 64 din 28 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 26/2015 a Completului competent să judece recursul în 
interesul legii privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor 
Legii nr. 302/2004 în materia recunoașterii hotărârilor judecătorești 
străine în vederea executării lor în România. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de 
pe lângă ICCJ și stabileşte următoarele: Sancțiunile/Interdicțiile aplicate în baza hotărârilor 
străine de condamnare, pronunțate de autoritățile judiciare ale statelor membre ale Uniunii 
Europene care au transpus Decizia 2008/909/JAI, al căror corespondent în legea penală română 
sunt pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de autoritățile judiciare 
române. 

Sancțiunile/Interdicțiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare, pronunțate de 
autoritățile judiciare ale statelor care nu au transpus Decizia 2008/909/JAI ori care nu sunt 
membre ale Uniunii Europene, al căror corespondent în legea penală română sunt pedepsele 
complementare/ accesorii, nu pot fi puse în executare de autoritățile judiciare române, în afară 
de cazul în care statul emitent solicită aceasta în mod expres. 
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În M.Of. nr. 51 din 25 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
37/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru interpretarea art. 2 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 544/2001 și art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
677/2001. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Constanța şi a stabilit că: 

În interpretarea și aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 și art. 3 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 677/2001, numele și prenumele unei persoane reprezintă informații referitoare la date 

cu caracter personal, indiferent dacă, într-o situație dată, sunt sau nu suficiente pentru 

identificarea persoanei. 

În cazul cererilor de liber acces la informații de interes public întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 

544/2001, atunci când informațiile de interes public și informațiile cu privire la datele cu caracter 

personal sunt prezente în cuprinsul aceluiași document, indiferent de suportul ori de forma sau 

de modul de exprimare a informațiilor, accesul la informațiile de interes public se realizează prin 

anonimizarea informațiilor cu privire la datele cu caracter personal; refuzul de acces la 

informațiile de interes public, în condițiile în care informațiile cu privire la datele personale sunt 

anonimizate, este nejustificat. 

Hotărâre prealabilă admisă privind datele cu caracter personal 

În M.Of. nr. 62 din 25 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
32/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 
materie penală pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru 
interpretarea dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind 
Codul vamal. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Alba Iulia - Secția penală și pentru 

cauze cu minori și a stabilit că noțiunea de „contrabandă” utilizată de legiuitor în dispozițiile art. 

270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în sintagma „cunoscând că 

acestea provin din contrabandă”, privește contrabanda constând în introducerea în țară a 

bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decât cele 

stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în țară a acestor bunuri sau mărfuri prin 

locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal. 

Hotărâre prealabilă admisă privind Codul vamal 
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  Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 
 

 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-375/14 Rosanna Laezza/Italia 
 

O reglementare națională privind jocurile de noroc poate fi contrară principiului 
proporționalității dacă impune concesionarului să cedeze cu titlu gratuit echipamentele utilizate 
pentru colectarea de pariuri. Instanța națională trebuie să verifice proporționalitatea unei astfel 
de reglementări în raport cu împrejurările particulare din speță, precum valoarea de piață a 
bunurilor care fac obiectul cesiunii forțate. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 59 din 25 ianuarie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Prelungirea perioadei de valabilitate a listelor de candidați eligibili 

Consiliu/421/AD 5 - organizat pentru stabilirea unei liste de rezervă pentru recrutarea de 
administratori secundari în domeniul securității (Cabinet/securitate – serviciul de protecție internă) - 
JO C 316 A din 13 decembrie 2005. 

CONS/AD/430 (două profiluri) - organizat pentru stabilirea unei liste de rezervă în vederea recrutării 
de administratori cu experiență în domeniul politicii europene în materie de securitate și de apărare 
(PESA). Concursul se organizează pentru două profiluri de gradul AD 9: 

- profilul 1: experți cu rang înalt în planificarea strategică a operațiilor și misiunilor de gestionare a 
crizelor;  

- profilul 2: experți cu rang înalt în planificarea dezvoltării capacităților: sectoarele militar/civil/spațiu) 
- JO 178 A din 15 iulie 2008. 

CONS-COMM/AD/433 - pentru stabilirea unei liste de rezervă în vederea recrutării de șefi de unitate 
de gradul AD 12 în domeniul traducerii, care au ca limbă principală irlandeza- JO C 99 A din 30 aprilie 
2009.  
 
 

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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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  
Normele Legii ANL propuse spre modificare 
 

MDRAP a publicat pe data de 2 decembrie un proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, 
aprobate prin H.G. nr. 962/2001. 

Recalcularea pensiilor militare de stat. Noua procedură 
 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 25 ianuarie un proiect 
de ordin pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a 
pensiilor militare de stat. 

Conform instrumentului de motivare, modificările constau în: 
 reglementarea algoritmului activităţilor pe care le reclamă recalcularea și actualizarea pensiilor 
militare de stat, activităţi ce debutează cu depunerea de către solicitant a unei cereri privind alegerea 
bazei de calcul;  
 stabilirea circuitului documentelor şi datelor; 
 transparenţa în activitatea ce reclamă recalcularea și actualizarea pensiilor militare de stat; 
 actualizarea cuantumului gradațiilor prin utilizarea numărului de gradații avut în cele 6 luni 
consecutive, identificat în documentele de plată, care se transpune la nivelul cuantumului gradațiilor 
aflat în plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016; 
 actualizarea cuantumului soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere sau altor 
elemente salariale similare avute prin utilizarea procentului corespunzător funcţiei de 
comandă/conducere avut în fiecare din cele 6 luni consecutive; 
 actualizarea cuantumului soldei/salariului de merit prin utilizarea procentului de care a beneficiat în 
cele 6 luni consecutive; 
 actualizarea cuantumului indemnizaţiei de dispozitiv/sporului pentru misiune permanentă sau a 
altor elemente salariale similare prin utilizarea procentului de care a beneficiat în cele 6 luni 
consecutive.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa:  legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

Noua metodologie de întocmire a dosarului de pensionare a fost elaborată 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 25 ianuarie un 
proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei de întocmire a 
dosarului de pensionare. 

Conform instrumentului de motivare, modificările constau în: 
 reglementarea algoritmului activităţilor pe care le reclamă întocmirea şi transmiterea documentelor şi 
datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, activităţi ce debutează cu depunerea de către solicitant, 
în condiţiile legii, a cererii de înscriere la pensie; 
 corelarea şi transpunerea în mod unitar a prevederilor de nivel superior referitoare la întocmirea şi 
transmiterea documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie; 
 fluidizarea circuitului documentelor şi datelor; 
 transparenţa în activitatea de stabilire a drepturilor de pensii. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
adresa:  legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 
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MJ propune abrogarea prevederii legale ce permite 
reducerea pedepselor pentru lucrări științifice 

 
  

Ministerul Justiției a publicat pe data de 29 ianuarie un proiect de 
ordonanță de urgență pentru abrogarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea 
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

Dispozițiile propuse spre abrogare prevăd: „(1) Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza 
muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării 
condiţionate, se calculează după cum urmează: (…) f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate 
sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau 
invenţie şi inovaţie brevetate.” 
 
Măsura este motivată de creșterea, fără precedent, în special pe parcursul anilor 2014 și 2015, a 
numărului lucrărilor științifice elaborate și publicate de către persoanele condamnate aflate în 
executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar, tinzând spre un fenomen de mare 
amploare care nu mai poate fi controlat, îndepărtând prevederile legale de la scopul lor legitim.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dean@just.ro până marți, 2 februarie 2016, ora 17.00. 

MFP a elaborat procedura de emitere a tichetului social pentru grădiniţă 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 28 ianuarie un 
proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de emitere şi a 
modelului tichetului social pentru grădiniţă prevăzut de Legea nr. 
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul de ordin cuprinde următoarele reglementări principale: 
 Clauzele minimale conţinute de contractul pentru achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, 
încheiat între unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale şi unităţile emitente; 
 Datele ce se vor regăsi în comenzile de tichete sociale pentru grădiniţă, transmise unităţilor emitente 
de către unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale ; 
 Datele înscrise în factura de livrare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, în vederea decontării de către 
unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale; 
 Elementele obligatorii conţinute de imprimatul reprezentând tichetul social pentru grădiniţă, 
respectiv: seria numerică; date care definesc unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială; valoarea 
nominală a tichetului social pentru grădiniţă; perioada de valabilitate a tichetului social pentru grădiniţă; 
interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice, precum şi interdicţia de 
valorificare a tichetului prin transformarea în bani; denumirea şi sediul unităţii emitente; spaţiul destinat 
înscrierii datei şi aplicării unui semn distinctiv al operatorului economic la care titularul a utilizat tichetul 
social pentru grădiniţă;  
 Obligaţia operatorilor economici care au încheiat contracte de servicii cu unităţile emitente, de a 
afişa la intrarea în magazinele lor autocolantele speciale furnizate de către unităţile emitente. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
adresa: publicinfo@mfinante.ro până la data adoptării de către Guvern. 
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Decrete semnate 

   

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun. 

 

http://www.legalis.ro/
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 

Dreptul familiei. Ediția 5 
 

 

Analiză completă a instituţiilor dreptului familiei 
 

– Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiaţia – 

Puncte forte 

 corelarea vechii reglementări cu cea nouă 
 analiza normelor europene relevante în materie 
 tratarea, aproape exhaustivă, a elementelor 

necesare şi esenţiale pentru înţelegerea 
materiei dreptului familiei din perspectiva 
noului Cod civil 

 ample referinţe bibliografice 

Ghid practic 

Structura lucrării depăşeşte limitele unui curs universi-
tar, constituindu-se într-un adevărat ghid practic adresat 
tuturor celor interesaţi de domeniu. Sunt ridicate 
multiple întrebări care prin răspunsurile oferite ajută la 
clarificarea unor probleme controversate. 

 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Dreptul familiei. Ediția 5 
Emese Florian 
 
Editura C.H. Beck, 2016 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/dreptul_familiei_editia_5-p7065.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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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 

Codul fiscal și Codul de procedură fiscală 2016 

Noul Cod fiscal și Noul Cod de procedură fiscală intrate în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 pot fi regăsite acum mai 

ușor în Legalis. Este suficient să scrii în linia simplificată de căutare codul fiscal sau codul de procedură fiscală. 

Legalis va interpreta căutarea și va afișa, pentru ușurința în lucru, câte o listă de două rezultate pentru fiecare dintre 

cele două căutări. Pentru Codul fiscal, lista de rezultate va conține Legea nr. 227/2015 și Legea nr. 571/2003 (în prezent 

abrogată), iar pentru Codul de procedură fiscală lista de rezultate va conține Legea nr. 207/2015 și Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 (în prezent abrogată). 

Alte moduri de căutare 

 Noul Cod fiscal mai poate fi găsit în Legalis și folosind următoarele expresii de căutare: ncf; noul cod fiscal 

 Noul Cod de procedură fiscală poate fi găsit introducând în linia simplificată de căutare oricare dintre 

expresiile: ncpf; noul cod de procedură fiscală 

 În măștile avansate de căutare, noile coduri în materie fiscală se regăsesc alături de vechile coduri 

 Vechile coduri pot fi accesate cel mai rapid cu ajutorul căutărilor speciale, descrise în prima parte a acestui 

tutorial sau cu ajutorul măștii avansate de căutare pentru legislație. 

Sfat! Salvează oricare dintre cele două căutări în browserul tău (cu ajutor funcției „Semn de carte / Bookmarks”) și poți 

deschide lista de rezultate chiar și când nu ești autentificat în Legalis. Dacă vrei să ai acces la conținutul documentelor, 

după deschiderea linkului, nu uita să se autentifici din nou. 

Căutări Legalis – Noile coduri în materie fiscală  

La data de 1 ianuarie au intrat în vigoare două noi acte fiscale de bază – Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), 
respectiv Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015). Pentru o mai rapidă identificare a acestor acte 
și, ținând cont că, până la data de 4 ianuarie 2016 nu s-au publicat normele de aplicare ale Codului fiscal 
în Monitorul Oficial, Partea I, am creat în Legalis posibilitatea de a căuta și accesa rapid atât actele noi, 
cât și pe cele vechi.  
 

http://www.legalis.ro/
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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