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util atât pentru specialiști, cât și pentru absolvenții facultăților 

de drept sau chiar pentru cititorii interesați de informații legis-

lative, actualizate săptămânal.  

InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este 

realizată o selecție a unor elemente de noutate legislativă.  

Conține informații despre evenimente legislative care se află în 

derulare, despre acte normative noi sau aflate în stadiul de 

proiect.  

Proiectul se adresează nu numai celor care lucrează în dome-

niul juridic, ci și celor care doresc să afle noutățile legislative de 

ultimă oră, fără a mai fi nevoiți să apeleze la  un specialist.  

Întreaga echipă desfășoară o muncă susținută pentru a publica 
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Nou formular fiscal aprobat 

În Monitorul Oficial nr. 160 din 2 martie 2016 a fost publicată Decizia nr. 
22 din 20 ianuarie 2016 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis Admite obiecția de neconstituționalitate 

formulată și constată că dispozițiile Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali sunt neconstituționale.  

 

La această decizie judecător Mona-Maria Pivniceru, judecător Simona-Maya Teodoroiu și 

judecător Puskás Valentin Zoltán au formulat o opinie concurentă. 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind Statutul aleșilor locali 

În Monitorul Oficial nr. 165 din 4 martie 2016 a fost publicat O.P.A.N.A.F. 
nr. 825/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 
„Decizie de reverificare”. 

 
Principalele prevederi 

 decizia este folosită în cazul în care se dispune reverificarea unor obligații fiscale conform 
art. 128 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 formularul este actul administrativ care are ca obiect dispunerea reverificării unei anumite 
perioade de către conducătorul structurii de inspecție fiscală, ca urmare a apariției unor 
date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care 
influențează rezultatele acestora; 

 se completează în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 128 alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015, în baza unor informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca 
urmare a unor controale inopinate/controale încrucișate desfășurate la alți 
contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală 
sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură 
să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare; 

 la data intrării în vigoare a ordinului se abrogă O.P.A.N.A.F. nr. 863/2015 pentru aprobarea 
modelului și conținutului formularului „Decizia de reverificare” (M.Of. nr. 259 din 17 aprilie 
2015). 

http://www.legalis.ro/
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Legea concurenței a fost republicată 

În Monitorul Oficial nr. 153 din 29 februarie 2016 a fost republicată 
Legea nr. 21/1996 a concurenței. 

 

Principalele prevederi 

 legea a fost republicată în temeiul art. III din Legea nr. 347/2015 pentru aprobarea O.U.G. 
nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru 
completarea art. 1 din O.U.G. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în 
M.Of. nr. 973 din 29 decembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.  

 dispozițiile legii se aplică actelor și faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează 
concurența, săvârșite de:  

a) întreprinderi sau asociații de întreprinderi - persoane fizice sau juridice - de cetățenie, 
respectiv de naționalitate română sau străină, denumite în continuare întreprinderi; 
b) autoritățile și instituțiile administrației publice centrale sau locale, în măsura în care 
acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operațiuni de 
piață, influențând direct sau indirect concurența, cu excepția situațiilor când asemenea 
măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major. 

Legea contra dopajului în sport a fost republicată 

În Monitorul Oficial nr. 156 din 1 martie 2016 a fost republicată Legea 
nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. 

 

Principalele prevederi 

 legea a fost republicată în temeiul art. III din Legea nr. 347/2015 pentru aprobarea O.U.G. 
nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru 
completarea art. 1 din O.U.G. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (M.Of. nr. 973 
din 29 decembrie 2015), dându-se textelor o nouă numerotare.  

 Conform reglementărilor Convenției împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului 
Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale 
Convenției internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței 
Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 
octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, și ale Codului Mondial Anti-Doping, 
elaborat de Agenția Mondială Anti-Doping, denumit în continuare Cod, se interzice dopajul 
în sport din rațiuni de natură etică și medicală. 

 (3) În examinarea faptelor și aspectelor juridice ale unui caz de încălcare a reglementărilor 
anti-doping, jurisdicția de soluționare a cauzelor o au doar instanțele sportive, instanța de 
ultim grad fiind Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.  
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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. 215/2001, pentru 
modificarea Legii nr. 115/2015, Legii nr. 393/2004 şi Legii nr. 554/2004, precum şi 
pentru completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuţii ale prefecţilor 
privind validarea şi invalidarea mandatelor de consilieri, precum şi privind 
transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalităţii actului administrativ 

 Propunere legislativă pentru modificarea lit. c) a alin. (1) al art. 7 din Legea  
nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 33 alin. (1) lit. g) şi a  
art. 34 alin. (2) din Legea nr. 241/2006, republicată în 2013 cu modificările şi 
completările ulterioare 

 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activităţi 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului national şi folosirea sigiliilor cu stema României 
de către autorităţile şi instituţiile publice  

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – 
Codul muncii 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind noul 
Cod penal 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarului public 

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

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 20 alin. (4) din O.U.G.  
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

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

 Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese 
în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

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

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 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 pentru interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist 
 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, publicată în M.Of. nr. 123 din 20 februarie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal 
 Propunere legislativă pentru abrogarea art. 5 din Legea nr. 35/2007 
 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ 
 Propunere legislativă pentru completarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale 
 Proiect de lege pentru completarea art. 12 din O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Salariile și indemnizațiile pentru funcțiile publice de rang înalt din UE 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 58 din 4 martie 2016 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/300 de stabilire a 
regimului financiar al persoanelor care ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE. 
 

Regulamentul se aplică următoarelor persoane: (a) președintele Consiliului European; (b) președintele 
și membrii Comisiei Europene, inclusiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate; (c) președintele și membrii, precum și grefierul Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
inclusiv ai Tribunalului și ai tribunalelor specializate; (d) Secretarul General al Consiliului; (e) preșe-
dintele și membrii Curții de Conturi. Se aplică tuturor persoanelor care ocupă o funcție publică al căror 
mandat începe sau se reînnoiește cu efect de la 4 martie 2016. 
 
 

Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-443/14 și C-444/14 - Kreis  Warendorf 
/Ibrahim Alo și Amira Osso/Region Hannover 
 

Curtea de Justiție se pronunță cu privire la relațiile dintre libertatea de circulație a beneficiarilor 
unei protecții internaționale și măsurile care vizează facilitarea integrării lor. O obligație privind 
reședința poate fi impusă beneficiarilor protecției subsidiare dacă se confruntă cu dificultăți mai 
mari de integrare decât alte persoane care nu au cetățenia UE și care au reședința în mod legal în 
statul membru care a acordat această protecție. 

 
 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-179/15 - Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és 

Értékesítő Kft. 
 

Fostele service-uri autorizate ale Daimler nu sunt răspunzătoare pentru anunțurile care, în pofida 
eforturilor lor de a obține eliminarea acestora, continuă să asocieze denumirea lor cu marca 
„Mercedes-Benzˮ pe internet. În plus, Daimler nu poate solicita acestor service-uri să facă 
demersuri prin care se urmărește ștergerea de pe internet a unor asemenea anunțuri atunci când 
acestea nu au fost comandate. 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 78 din 29 februarie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

http://www.legalis.ro/
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Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) > procedură 
de selecție deschisă - administrator de conținut web - Referință: EF-TA-16-01 (2016/C 081 A/01). 
Anunțul a fost publicat în JOUE CA 81 din 3 martie 2016. 

Informații suplimentare: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities 

Înscriere: Candidaturile trebuie depuse prin intermediul sistemului de recrutare online, care poate fi 
accesat de pe aceeași pagină 

Mențiuni: Administratorul conținutului web va fi angajat ca agent temporar (AD 6), cu un contract 
inițial cu durată determinată de cinci ani, care poate fi reînnoit 

Termen pentru depunerea candidaturilor: 31 martie 2016 
 
 

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 
 

Noi norme metodologice privind descentralizarea 

 
    

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. 

Legea dreptului de autor ar putea fi modificată 
 

Ministerul Culturii a publicat pe data de 4 martie un proiect de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe.  

Conform instrumentului de motivare, proiectul urmăreşte transpunerea Directivei nr. 2014/26/UE 
privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă, 
având ca obiectiv reglementarea aspectelor legate de organizarea, funcţionarea şi activitatea 
organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. De asemenea, 
proiectul reglementează modul de obţinere şi de utilizare a licenţelor multiteritoriale pentru drepturile 
asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.  
 
Prin adoptarea prezentului proiect se urmăreşte determinarea organismelor de gestiune colectivă de a 
acţiona în interesul colectiv al titularilor de drepturi pe care îi reprezintă, spre exemplu, prin prevederea 
unor sisteme care să permită membrilor unui organism de gestiune colectivă să îşi exercite drepturile 
decurgând din statutul de membru prin participarea la procesul decizional al organismului. 
 
 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 Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat pe 
data de 3 martie un proiect de hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-
cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin H.G. nr. 139/2008. 

Conform instrumentului de motivare, scopul ordonanței îl constituie crearea mijlocului legal de 
protejare a bugetului de stat prin luarea de măsuri de protecție a mediului menite să remedieze factorii 
de mediu prin aducerea acestora în limitele admise. 
 
Este necesar să fie creat și implementat mecanismul optim pentru diminuarea prejudiciilor la care este 
expus statul roman prin plata de amenzi și penalități de întârziere. 
  
Ținând cont că este necesară reglementarea imediată unor astfel de situații, pentru ca statul român, 
obligat la conformare potrivit deciziilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, să poată 
întreprinde demersurile necesare realizării investițiilor pentru conformarea la mediu. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: legislativ@cultura.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

http://www.legalis.ro/
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Decrete semnate 

Măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu aflate în infringement 

 
 
  

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind 
înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 19/2014 pentru completarea O.U.G. 
nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor 
de concesiune de servicii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 30/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie 
- Ziua bărbatului; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi 
operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare 

. 

 

 

 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României a trimis Parlamentului poe data de 3 martie, spre 
reexaminare, Legea pentru completarea alin. (1) al art. 3 din O.G. nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local. 

 

Ministerul Economiei a publicat pe data de 3 martie un proiect de 
ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri necesare 
rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement. 

Conform instrumentului de motivare, scopul ordonanței îl constituie crearea mijlocului legal de 
protejare a bugetului de stat prin luarea de măsuri de protecție a mediului menite să remedieze factorii 
de mediu prin aducerea acestora în limitele admise. 
 
Este necesar să fie creat și implementat mecanismul optim pentru diminuarea prejudiciilor la care este 
expus statul roman prin plata de amenzi și penalități de întârziere. 
  
Ținând cont că este necesară reglementarea imediată unor astfel de situații, pentru ca statul român, 
obligat la conformare potrivit deciziilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, să poată 
întreprinde demersurile necesare realizării investițiilor pentru conformarea la mediu. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: legislativ@cultura.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

Ministerul Economiei a publicat pe data de 3 martie un proiect de 
ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri necesare 
rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement. 

Conform instrumentului de motivare, scopul ordonanței îl constituie crearea mijlocului legal de 
protejare a bugetului de stat prin luarea de măsuri de protecție a mediului menite să remedieze factorii 
de mediu prin aducerea acestora în limitele admise. 
 
Este necesar să fie creat și implementat mecanismul optim pentru diminuarea prejudiciilor la care este 
expus statul roman prin plata de amenzi și penalități de întârziere. 
  
Ținând cont că este necesară reglementarea imediată unor astfel de situații, pentru ca statul român, 
obligat la conformare potrivit deciziilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, să poată 
întreprinde demersurile necesare realizării investițiilor pentru conformarea la mediu. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: legislativ@cultura.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 

Răspunderea funcționarilor publici 

Analiză interdisciplinară a funcţiei publice şi a funcţionarului public 
din perspectiva răspunderii 

Din cuprins 
 funcţia publică şi raportul juridic de muncă 
 răspunderea punitivă 
 procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare 
 răspunderea penală a funcţionarului public 
 răspunderea contravenţională a funcţionarilor 

publici 
 răspunderea civilă 
 
Puncte forte 
 sunt scoase în evidenţă elementele de 

răspundere disciplinară în raport cu cele ale 
răspunderii penale 

 analiza normelor juridice este realizată din 
perspectiva principiilor enunţate în noile Coduri 
(civil şi de procedură civilă) 

 abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele 
de ramură 

 ample referinţe bibliografice 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Răspunderea funcționarilor publici 
Ana Mocanu-Suciu 
 
Editura C.H. Beck, 2016 
 
 

 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/raspunderea_functionarilor_publici-p7064.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® 

Deschide un cont Legalis pe www.legalis.ro  
și află cum poți accesa chiar azi volumul 

„Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online, martie 2016” 
 

EXCLUSIV ÎN LEGALIS - Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online, martie 2016 
  

Peste 100 de modele de cereri și acțiuni, grupate pe domenii de drept. Fiecare capitol al acestei ediții 
disponibilă exclusiv online, în Legalis, oferă informații actualizate despre legislația și jurisprudența nouă 
aplicabilă fiecărui document și domeniu abordat.  
 

„Călăuza juristului s-a dorit a fi, încă de la prima sa 
apariţie, în anul 1956, o punte de legătură între teorie şi 
practică. Eminentul profesor Tudor Popescu împreună 
cu discipolul său, profesorul Dumitru Florescu, reputat 
jurist şi făuritor de cărţi, au reuşit să realizeze, în câteva 
sute de pagini, un ghid prin labirintul de legi şi proceduri 
pentru cei aflaţi la început de drum în profesia de jurist. 
 În anul 2004 Editura C.H. Beck a reluat publicarea 
acestei lucrări sub coordonarea dlui profesor Dumitru 
Petre Andreiu D. Florescu, pentru ca în 2014 să publicăm 
a 5-a ediție, sub forma unui prim HandBook pentru piaţa 
de carte din România. Din păcate această ultimă ediție a 
apărut imediat după trecerea în neființă a dlui Florescu 
care însă a lăsat drept succesor un reputat om de drept, 
dl judecător dr. Ion Popa.  
 Ne bucurăm să putem continua această lucrare de o 
deosebită valoare practică, in memoria profesorului 
Florescu și în beneficiul viitoarelor generații de juriști.” 
 

Oana Dimitriu, Redactor-șef, Editura C.H. Beck 
 

Ediția online a avut în vedere: 

 republicarea Codului de procedură civilă 

 deciziile de neconstituţionalitate ale Curţii Constituţionale privind dispoziţiile din Codul civil 
şi cel de procedură civilă, 

 Deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept, cu referire la dispoziţiile din Codul civil şi Codul de procedură civilă 

 Recursurile în interesul legii pronunţate cu referire la dispoziţiile din Codul civil şi Codul de 
procedură civilă 

 jurisprudenţa  nouă 

 intrarea în vigoare a noului Cod fiscal şi a celui de procedură fiscală. 
   

 

http://www.legalis.ro/creeazacont/


 

   
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/

