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Reglementări privind evaluarea activității și a conduitei polițistului 

În Monitorul Oficial nr. 144 din 25 februarie 2016 a fost publicată 
O.U.G. nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 
privind Statutul polițistului. 

 Principalele prevederi 

 sunt introduse noi reglementări referitoare la evaluarea activităţii şi a conduitei poliţis -
tului, fiind puse astfel în acord prevederile din Statutul poliţistului cu decizia Curţii 
Constituţionale, care a stabilit că evaluarea activităţii şi a conduitei poliţistului ţine de 
statutul acestuia şi, prin urmare, trebuie reglementată prin lege organică și nu printr -o 
metodologie aprobată prin ordin al ministrului afacerilor interne, așa cum este în prezent ; 

 se reglementează printre altele:  

 perioada în care se realizează evaluarea activității și a conduitei polițistului; 

 intervalul de timp în care se realizează evaluarea de serviciu; 

 persoanele care au competența de a realiza, respectiv de a aproba evaluarea de serviciu; 

 criteriile de evaluare a activității profesionale și a conduitei; 

 calificativele care pot fi obținute: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”; 

 procedura de comunicare și de contestare a rezultatului evaluării; 

 echivalarea rezultatelor obținute prin alte proceduri de evaluare (în situațiile în care poli-
țistul își desfășoară activitatea fie în cadrul unor organisme interne, fie internaționale).  

În Monitorul Oficial nr. 148 din 26 februarie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 898 din 17 decembrie 2015 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis parțial excepţia de neconstituţionalitate 

ridicată de George Băeșu în dosarele nr. 1.962/2/2015, nr. 2.974/2/2015, nr. 196/64/2015 și nr. 

203/54/2015 ale Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, Curții 

de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal și, respectiv, Curții de Apel Craiova - 

Secția contencios administrativ și fiscal, și constată că soluția legislativă potrivit căreia 

încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 este „definitivă” este 

neconstituțională.  

 

La această decizie judecător Valer Dorneanu a formulat o opinie separată. 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind contenciosul administrativ 

http://www.legalis.ro/
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Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 20-26 februarie 2016  au fost publicate în Monitorul Oficial 
o serie de ordine ale Președintelui ANAF și ministrului finanțelor publice 
pentru aprobarea unor proceduri și formulare fiscale, în conformitate 
cu noile Coduri fiscal și de procedură fiscală. 

 Proceduri și formulare 

 O.M.F.P. nr. 219/2016 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru 
autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de 
organizare și funcționare a acesteia (M.Of. nr. 136 din 22 februarie 2016) 

 O.M.F.P. nr. 220/2016 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea 
operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și 
funcționare a acestora (M.Of. nr. 136 din 22 februarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 726/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) 
„Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a 
impozitului pe profit” (M.Of. nr. 136 din 22 februarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 795/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) 
„Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat 
conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal” (M.Of. nr. 145 din 25 februarie 2016) 

 O.M.F.P. nr. 236/2016 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea 
plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (M.Of. nr. 146 din 25 februarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 793/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) 
„Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe 
valoarea adăugată” (M.Of. nr. 146 din 25 februarie 2016)  

 O.M.F.P. nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a 
Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate (M.Of. nr. 147 din 25 februarie 
2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a 
Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare (M.Of. nr. 150 din 26 februarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 767/2016 privind condițiile de delegare a competenței altui organ de 
inspecție fiscală pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală (M.Of. nr. 150 din 26 
februarie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 794/2016 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3775/2015 
pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central (M.Of. nr. 150 din 
26 februarie 2016)  
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  CEDO: România a încălcat art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție 

În Monitorul Oficial nr. 139 din 23 februarie 2016 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 23 iunie 2015 în cauza Butnaru și Bejan-Piser 
împotriva României. 

 CEDO a hotărât: 

1. decide să radieze cererea de pe rol în ceea ce îl privește pe reclamantul David Bejan-Piser; 

2. declară cererea reclamantei Cristina Butnaru admisibilă în ceea ce privește capătul de cerere 
întemeiat pe art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție și inadmisibilă pentru celelalte capete de 
cerere; 

3. hotărăște că a fost încălcat art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție; 

4. hotărăște: 

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantei, în termen de trei luni de la data rămânerii 
definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 §2 din Convenție, suma de 1.500 euro, care 
trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății, pentru 
prejudiciul moral, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; 

b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, această sumă trebuie 
majorată cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 
practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu 
trei puncte procentuale; 

5. respinge cererea de acordare a unei reparații echitabile pentru celelalte capete de cerere. 

 

În Monitorul Oficial nr. 141 din 23 februarie 2016 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 7 iulie 2015 în cauza Morar împotriva României. 

CEDO a hotărât: 

1. declară cererea admisibilă în ceea ce privește capătul de cerere întemeiat pe art. 10 din 
Convenție și inadmisibilă pentru celelalte capete de cerere; 

2. hotărăște că a fost încălcat art. 10 din Convenție; 

3. hotărăște: 

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data rămânerii 
definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 §2 din Convenție, următoarele sume, care vor fi 
convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății: (i) 18.445 euro, 
plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, pentru prejudiciul material; (ii) 6.000 
euro, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, pentru prejudiciul moral; 

b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume trebuie 
majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 
practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu 
trei puncte procentuale; 

4. respinge cererea de acordare a unei reparații echitabile pentru celelalte capete de cerere. 

 

Cauza Morar împotriva României: art. 10 din Convenție a fost încălcat 

http://www.legalis.ro/


 

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

  

4 

  
Hotărâre prealabilă admisă privind calitatea de persoană juridică 

a întreprinderii individuale 

În M.Of. nr. 138 din 23 februarie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
1/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 
materie penală privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă întreprinderea indivi-
duală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ 
al unei infracțiuni săvârșite în realizarea obiectului de activitate”. 

 În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA București - Secția I penală şi a 
stabilit că: 
 
Întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul 
persoană fizică în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică 
și, prin urmare, nu poate răspunde penal în condițiile prevăzute de art. 135 din Codul penal. 
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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. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 218 şi 219 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă privind măsuri temporare de combatere a creşterii preţurilor la 
combustibili  

 Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) 
din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal 

 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f) şi art. 15 alin. (2) 
şi alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 privind 
cetăţenia română 

 Proiect de Lege privind completarea O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2013 pentru modificarea Legii  
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 Propunere legislativă privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi 
mijlocii 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor 
bunuri imobile confiscate 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 48 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004, 
republicată, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale  

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

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 504/2002, Legea 
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare 

http://www.legalis.ro/
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Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 288/ 2004, privind 
organizarea studiilor universitare 

 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 65 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice  

 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 Propunere legislativă privind modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 

 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ 

 Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar 

Proiecte de lege înregistrate în curs de dezbatere 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr. 407/2006  

 Propunere legislativă privind promovarea transportului ecologic 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind 
regimul armelor de foc şi al muniţiilor 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 – Codul Penal cu 
infracţiunea de „Înşelăciune privind date sau caracteristici ale vehiculelor” 

 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 68 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind  
rganizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic precum şi a Legii nr. 200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

O nouă înțelegere pentru Regatul Unit în cadrul Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. C 69 din 23 februarie 2016 a fost publicată o nouă înțelegere pentru Regatul Unit în 
cadrul Uniunii Europene - Extras din concluziile Consiliului European din 18 și 19 februarie 2016 . 
 

În cadrul reuniunii lor din decembrie, membrii Consiliului European au convenit să coopereze 
îndeaproape pentru a identifica soluții reciproc satisfăcătoare în toate cele patru domenii menționate 
în scrisoarea prim-ministrului britanic din 10 noiembrie 2015. Consiliul European a convenit o serie de 
instrumente, care sunt pe deplin compatibile cu tratatele și care vor intra în vigoare la data la care 
guvernul Regatului Unit îl va informa pe secretarul general al Consiliului că Regatul Unit a decis să 
rămână membru al Uniunii Europene, constituie un răspuns adecvat la preocupările exprimate de 
Regatul Unit. 
 
 

Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

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

Curtea confirmă jurisprudența sa recentă potrivit căreia un stat membru poate exclude de la 
beneficiul anumitor prestații sociale (precum prestațiile de subzistență germane pentru 
solicitanții unui loc de muncă și pentru copiii acestora) resortisanții altor state membre în primele 
trei luni ale șederii lor. Un asemenea refuz nu impune o examinare individuală. 

 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 68 din 22 februarie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

Regimul circulației cetățenilor UE, SEE și ai Elveției ar putea fi modificat 

 
    

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. 

Noi formulare fiscale elaborate 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 25 februarie un 
proiect de ordin pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 
232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte 
semnarea acestor formulare.  

Conform instrumentului de motivare, potrivit prevederilor art. 230 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene, persoanele juridice rezidente într-un 
stat al Uniunii Europene au obligația depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere în care este 
indicată calitatea de beneficiar al veniturilor obţinute din România.  
 
Macheta certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România se stabilește prin 
norme, potrivit prevederilor art. 230 alin. (6) din Codul fiscal. Astfel, pentru aplicarea într-un stat străin a 
convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu acel stat, persoanelor juridice și fizice 
rezidente li se eliberează de către organul fiscal din România certificatul de rezidență fiscală. Potrivit 
prevederilor art. 232 din Codul fiscal, organul fiscal competent din România are obligaţia de a elibera 
certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi. 
 
 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. 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 25 februarie un 
proiect de lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 102/2005 
privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a 
cetățenilor Confederației Elvețiene. 

Conform instrumentului de motivare, de la data intrării în vigoare a OUG nr. 102/2005 și până în 
prezent, aplicarea practică a dispozițiilor acestui act normativ a reliefat necesitatea clarificării unor 
elemente de ordin procedural legate de limitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul României al 
cetățenilor Uniunii Europene și membrilor familiilor acestora, precum și de acordarea dreptului de 
rezidență sau de rezidență permanentă cetățenilor Uniunii Europene și membrilor familiilor acestora a 
căror rezidență pe teritoriul României este în interesul statului român. 
 
De asemenea, modificările legislative majore determinate de adoptarea noilor coduri, atât în materie 
civilă cât și penală, fac necesară modificarea O.U.G. nr. 102/2005 sub aspectul corelării conceptuale și 
terminologice. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 zile calendaristice de la publicare. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 

Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații 

O abordare complexă a materiei obligaţiilor! 

Puncte forte 
 analiză aprofundată pe articole (art. 1164-1649) 
 comentariile şi explicaţiile vizează interpretarea fie-

cărui text şi modul de aplicare a acestuia 
 corelarea între legislaţia în vigoare şi vechea regle-

mentare în materie, cu evidenţierea valorilor perene 
ale Codului civil din 1864 

 valorificarea pe larg a doctrinei şi jurisprudenţei ante-
rioare pe care s-a fundamentat noua reglementare 

 evidenţierea noutăţilor aduse de actualul Cod civil şi 
originea acestora, respectiv propunerile din doc-
trina anterioară şi din soluţiile jurisprudenţiale 

 soluţionarea unor chestiuni controversate care au 
apărut deja după aplicarea noului Cod civil 

 ample referiri bibliografice la doctrina şi jurispru-
denţa română şi străină (franceză, italiană) 

 critica omisiunilor şi neconcordanţelor din noul Cod 
civil 

 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII 
(art. 1164-1649). Comentarii și explicații 
Ioan Adam, Anca Roxana Adam 
 
Editura C.H. Beck, 2016 
 
 

 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/codul_civil_cartea_a_v_a_despre_obligatii_titlurile_i_viii_art_1164_1649_comentarii_si_explicatii-p7107.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.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 titluri noi, peste 17.000 de referințe de specialitate 

În primul rând e bine de știut că Bibliografia conține exclusiv referințe la articolele publicate în cele 18 reviste de 

specialitate selectate special pentru relevanța practică. Cele cinci titluri nou introduse în Legalis sunt: Revista PHOENIX, 

Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Revista de Drept Penal, Revista Română de Drept Privat și Revista 

Română de Executare Silită, pentru fiecare dintre acestea fiind disponibile arhivele complete.  

Bibliografia este recomandată pentru conexiunile active cu legislația disponibilă în biblioteca juridică online Legalis, dar 

și pentru faptul că indică, mult mai rapid și mai simplu, articolele din revistele de specialitate care abordează un anume 

subiect de interes pentru practician.  

Veți regăsi referințele din Bibliografie în panoul de Conexiuni, ori de câte ori sunt disponibile astfel de informații pe 

tema cercetată sau direct din masca de căutare pentru Bibliografie, unde puteți selecta oricare dintre titlurile aflate în 

Legalis, în funcție de număr și an, autor, conexiuni legislative sau cuvinte cheie.  

Lista completă a revistelor ale căror referințe au fost incluse în Bibliografia Legalis: 

Peste 17.000 referințe din reviste de specialitate în noua Bibliografie  

Bibliografia este instrumentul recomandat oricărui profesionist interesat în realizarea unei cercetări 
exhaustive, completând astfel informațiile existente în legislație și jurisprudență. În 2016 am realizat o 
actualizare majoră a Bibliografiei, cu 5 titluri noi din domenii de actualitate. Bibliografia este disponibilă în 
modulul Legalis Standard. 

În tutorialul de azi, redăm noutățile din Bibliografia Legalis, dar și  câteva sfaturi pentru o căutare rapidă.  
 

Curierul Judiciar, Curierul Fiscal, Revista Română de Drept Privat, Caiete de Drept Penal, Revista de Drept Penal, Revista Română 
de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Revista Română de Executare Silită, Revista Phoenix, Revista de Drept Public, Revista 
Română de Drept Internaţional, Noua Revistă de Drepturile Omului (inclusiv arhiva Revistei Române de Drepturile Omului), 
Revista Dreptul, Revista de Drept Comercial, Pandectele Române, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de 
Dreptul Muncii, Revista Română de Drept Comunitar, Revista Română de Drept European. 

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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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 
 

 

Contact 
 
InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
Editor  
 
Oana Dobrițescu 
Editor  
 
 
 

 
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.  
 

 
 

http://www.legalis.ro/
http://www.beck.ro/
http://www.infolegal.ro/
http://www.legalis.ro/

