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Noi clarificări privind aplicarea Codului fiscal 

În Monitorul Oficial nr. 208 din 21 martie 2016 a fost publicată H.G. 
nr. 159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. 
nr. 1/2016. 

 Proceduri și formulare 

Impozite și taxe locale 
 au fost aduse clarificări în cazul clădirilor/terenurilor proprietate publică sau privată a statului 

ori a unităților administrativ teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mici de o lună. În aceste 
situații obligația declarării și plății taxei pe clădiri/teren aparține persoanei de drept public 
care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. 

 au fost completate prevederile referitoare la depunerea declarațiilor de către persoanele fizice 
care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială. În cazul persoanelor care 
au în proprietate clădiri cu destinație mixtă pentru care suprafețele folosite în scop rezidențial 
și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, dacă proprietarul depune 
declarația privind destinația mixtă a clădirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere prin 
care se atestă faptul că „nici una din cheltuielile cu utilitățile nu este înregistrată în sarcina 
persoanei care desfășoară activitatea economică” se va datora impozitul pe proprietăți 
utilizate în scop rezidențial. Prin cheltuieli cu utilitățile se înțelege cheltuieli comune aferente 
imobilului, energia electrică, gaze natural, termoficare, apă, canalizare.  

 în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri, s-au adus lămuriri privind ”ultima valoare impozabilă 
înregistrată în evidențele fiscale”, precizându-se că nu mai este necesară depunerea 
rapoartelor de evaluare în cazul rapoartelor de reevaluare întocmite în intervalul 2013-2014 și 
înregistrate în situațiile financiare în aceeaşi perioadă, precum s-a și precizat ca în cazul 
persoanelor juridice care dobândesc clădiri prin construire în ultimii trei ani ai anului de 
referință, valoarea clădirii este cea prevăzută  în procesul‐verbal de recepție finală; 

 a fost detaliată modalitatea acordării scutirii de impozit pe clădiri/terenuri, specificându-se 
faptul că scutirea de impozit se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate 
asupra clădirii/terenului.  

 a fost exemplificat modul de determinare a calculului impozitului pe teren în cazurile în care 
un contribuabil deține mai multe terenuri situate în intravilan, înregistrate în registrul 
agricol la alte categorii de folosință decât cea de terenuri cu construcții; 

 în cazul mijloacelor de transport, au fost detaliate prevederile privind regimul actului de 
înstrăinare – dobândire în diferite cazuri de înstrăinare a unui mijloc de transport. 

 au fost completate prevederile referitoare la perioada de transmitere în format electronic a 
situației centralizatoare a radierilor/înmatriculărilor/înregistrărilor mijloacelor de transport 
din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială. 

 
Taxa pe valoarea adăugată 
 au fost aduse clarificări cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxă în 

cazul unor servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu 
plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficie, 
asupra unui bun imobil, în situația în care nici contractul, nici factura nu prevăd un termen-
limită pentru efectuarea plăţii; 

 în privința cartelelor preplătite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri şi pentru care 
nu se poate determina momentul utilizării creditului şi destinaţia acestuia s-a precizat că 
tratamentul este similar cu cel al cartelelor preplătite care pot fi utilizate numai pentru 
servicii de telecomunicaţii; 
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 s-a menționat ca o persoană care vinde un voucher cu scop multiplu, fără să efectueze şi 
livrarea de bunuri/ prestarea de servicii în schimbul acestuia, se consideră că realizează 
tranzacţii cu mijloace de plată, iar sumele încasate din vânzarea voucherului nu 
reprezintă contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA; 

 au fost explicitate condițiile în care se aplică taxarea inversă în cazul bunurilor prevăzute 
la art. 331 alin. (2) lit. i)-k) din Codul fiscal, având în vedere condiția suplimentară, 
introdusă prin Legea nr. 358/2015, respectiv ca valoarea pe factură să fie egală sau mai 
mare de 22.500 de lei, fiind inclus și un exemplu în acest sens; 

 s-au completat prevederile legale cu regimul TVA aplicabil achizițiilor intracomunitare 
de medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum–rezultat care sunt 
transportate din alt stat membru în România în vederea testării. 

 s-a clarificat faptul că taxa pe valoarea adăugată se consideră inclusă în contrapartida 
unei livrări sau prestări și atunci când contrapartida este stabilită prin lege, licitație, 
hotărâre a instanței sau ale situații similare fără nicio mențiune referitoare la TVA. 

 s-a precizat faptul că  întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA au 
dreptul să ajusteze taxa indiferent dacă se înregistrează la depășirea plafonului de 
scutire sau prin opțiune, în primul decont depus după înregistrare sau într-un decont 
ulterior. S-au prevăzut toate categoriile de bunuri/servicii pentru care nu se justifică 
ajustarea taxei deduse în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA. 

 s-a inclus posibilitatea ajustării taxei deduse pentru bunurile de capital într-o declarație 
stabilită prin ordin al președintelui ANAF, în cazul în care din eroare nu s-a efectuat 
ajustarea în ultimul decont depus, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat 
înregistrarea în scopuri de TVA. 

 s-au completat informațiile care trebuie înscrise în facturi referitoare la adresa 
furnizorului/prestatorului, prin menționarea județului/sectorului. 

 au  fost clarificate condițiile în care  nu se aplică regulile asocierii și a fost introdus un 
exemplu pentru situația în care o parte din bunurile rezultate în urma unei asocieri sunt 
distribuite către membrii, respectiv s-a clarificat faptul ca o astfel de distribuire 
reprezintă din punct de vedere al TVA o livrare de bunuri cu plată în sfera TVA.  

 
Accize și alte taxe speciale 
 s-a precizat faptul că în toate situațiile în care autorizarea/reautorizarea operatorilor 

economici intră în competența comisiei, certificatul de atestare fiscală și datele cu 
privire la cazierul fiscal se obțin de către direcţia de specialitate care asigură 
secretariatul comisiei, de la nivelul autorității fiscale centrale. 

 a fost eliminată obligația prin care destinatarii înregistrați trebuie să depună cerere de 
modificare a autorizației și în cazul modificării cantității de produse accizabile precum și 
a obligației de a depune situația lunară centralizatoare a livrărilor de produse accizabile. 

 s-a precizat expres faptul că nedepunerea în termen a cererii de restituire și a 
documentelor însoțitoare nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu condiția ca 
acestea să fie depuse în cadrul termenului de prescripție prevăzut la art. 219 C.proc.fisc. 

 s-au clarificat situațiile în care un antrepozit fiscal poate livra în vrac alcool etilic 
denaturat în regim de scutire directă și indirectă de la plata accizelor. 

 au fost stabilite documentele pe care operatorii economici trebuie să le depună pentru 
a putea beneficia de restituirea accizelor în cazul scutirii indirecte.  

 
Impozitul pe venit 
 Au fost detaliate reglementările cu privire la excluderea de la evaluare a avantajelor sub 

forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în 
cota de 50%. Conform prevederilor din Codul fiscal, Titlul II și Titlul IV - acestea 
reprezintă avantaje neimpozabile, la nivelul persoanei fizice beneficiare. 
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   Guvernul a prelungit unele termene pentru plata impozitelor locale 

și pentru depunerea unor declarații 

În Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016 a fost publicată O.U.G. 
nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiec-
telor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. 

 Principalele prevederi 

 pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/ 
taxei pe teren, respectiv impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport se 
prelungește de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016; 

 a fost prelungit cu două luni, de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016, termenul până la care 
persoanele fizice și juridice care dețin mijloace de transport radiate din circulație până 
la 31 decembrie 2015, au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de 
documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităților locale; 

 o altă modificare vizează prelungirea cu două luni, de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016, 
a termenului până la care persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație 
mixtă sau nerezidențială pot depune declarația privind destinația clădirii. Tot cu două 
luni, până la 31 mai 2016 se prelungește și termenul până la care persoanele juridice 
pot depune declarația privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31 
decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora. 

Dispoziții modificate privind apărarea împotriva incendiilor 

În Monitorul Oficial nr. 209 din 22 martie 2016 a fost publicată Legea nr. 
33/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 52/2015 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

 Principalele prevederi 

 Criteriile privind obligația identificării, evaluării și implementării măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I; 

 pentru construcțiile și amenajările care au fost puse în funcțiune fără obținerea 
autorizației de securitate la incendiu, persoana fizică ori juridică care finanţează şi 
realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, 
beneficiarul investiţiei au obligația obținerii respectivului act administrativ până la data 
de 31 decembrie 2016; până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, 
răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din 
punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor 
investițiilor;  

 excepția prevăzută mai sus nu se aplică în situațiile în care se constată încălcarea gravă 
a cerinței de securitate la incendiu care impune oprirea funcționării ori utilizării 
construcțiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, 
cazuri care constituie contravenții potrivit legii; 
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  Documentele care atestă reședința în străinătate 

pentru alegerile parlamentare 2016 au fost stabilite 

În Monitorul Oficial nr. 223 din 25 martie 2016 a fost publicat Ordinul MAI 
nr. 500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate în 
vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 
2016. 

 Principalele prevederi 

 pentru cetățenii români care dețin și cetățenia statului de reședință, documentele de 
identitate eliberate de autoritățile locale ale statului de reședință (carte de identitate, 
pașaport, certificat de naturalizare/cetățenie etc.) reprezintă dovada de reședință în 
statul respectiv; 

 documentele speciale emise cetățenilor români angajați ai misiunilor diplomatice/ oficiilor 
consulare și ai organizațiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum și cele emise 
membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reședință în statul respectiv; 

 în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 este 
necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate în anexa ordinului. 

Convenția privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și violenței domestice ratificată 

În Monitorul Oficial nr. 224 din 25 martie 2016 a fost publicată Legea nr. 
30/2016 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011. 

 Principalele prevederi 

 părțile vor lua măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a promova și proteja 
dreptul tuturor, în special al femeilor, de a trăi fără violență atât în sfera publică, cât și 
în cea privată; 

 părțile condamnă toate formele de discriminare împotriva femeilor și iau, fără întâr-
ziere, măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a o preveni, în special, prin:  
- încorporarea în constituțiile lor naționale sau în altă legislație corespunzătoare 
a principiului egalității între femei și bărbați și asigurarea realizării practice a acestui 
principiu; 
- interzicerea discriminării împotriva femeilor, inclusiv prin utilizarea sancțiunilor, acolo 
unde este cazul; 
- abrogarea legilor și a practicilor care discriminează femeile. 

 implementarea dispozițiilor prezentei convenții de către părți, în special măsurile de 
protecție a drepturilor victimelor, va fi asigurată fără discriminare din orice motiv, cum 
ar fi sexul, genul, rasa, culoarea, limba, religia, politica sau altă opinie, origine națională 
sau socială, asocierea cu o minoritate națională, proprietatea, nașterea, orientarea 
sexuală, identitatea de gen, vârsta, starea sănătății, dizabilitatea, starea civilă, statutul 
de emigrant sau de refugiat ori alt statut. 

 măsuri speciale, care sunt necesare pentru a preveni sau proteja femeile de violența de 
gen, nu vor fi considerate discriminare în termenii prezentei convenții. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 684 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

 Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei 
din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale 
pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 
decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii 
Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea 
O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici sau 
majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
fiscal şi al protecţiei sociale  

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

 Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate în urma 
aplicării Legii nr. 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, 
Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la 
Bruxelles, la 26 mai 2014 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

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

 Propunere legislativă pentru abrogarea alin. (2) al art. 375 al Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 25 al Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului 

 Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
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Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înregistrate în curs de dezbatere 

 Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate 

 Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru 
punerea în executarea a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal 

 Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru 
accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 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 şi completarea Legii nr. 393/2004, privind 
statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 
2004, cu modificările şi completările ulterioare 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Codul Frontierelor Schengen a fost publicat 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 77 din 23 martie 2016 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/399 cu privire la 
Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen). 
 

Regulamentul stabilește normele aplicabile controlului asupra persoanelor la trecerea frontierelor externe 
ale statelor membre ale Uniunii. Regulamentul se aplică oricărei persoane care trece frontiera internă sau 
externă a unui stat membru, fără a aduce atingere: (a) drepturilor persoanelor care beneficiază de dreptul 
la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii; (b) drepturilor refugiaților și ale persoanelor care solicită o 
protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării. În aplicarea regulamentului, 
statele membre respectă pe deplin dreptul relevant al Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul internațional relevant, inclusiv Convenția privind statutul refugiaților încheiată la 
Geneva la 28 iulie 1951, obligațiile legate de accesul la protecție internațională, în special principiul neretur-
nării și drepturile fundamentale. În conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, deciziile în 
temeiul prezentului regulament se adoptă în mod individual. 

Jurisprudență europeană 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 106 din 21 martie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

Decrete semnate 
 

 
    

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. 

Cadru legislativ complex privind contractele de credit 
oferite consumatorilor pentru bunuri imobile 
 

Ministerul Economiei a publicat pe data de 23 martie un proiect de 
ordonanță de urgență privind contractele de credit oferite consuma-
torilor pentru bunuri imobile. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se doreşte crearea unui cadru legal complex şi 
cuprinzător în ceea ce privește contractele de credit ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate 
asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, contracte de credit destinate 
consumatorilor – persoane fizice. Proiectul îşi propune atât transpunerea în legislaţia naţională a 
prevederilor Directivei 2014/17/UE, cât şi reglementarea unor aspecte specifice pieței și practicilor 
naționale. Actul normativ european precizează, în preambulul său (la pct. 7), precum și la art. 2 din 
cadrul Directivei, faptul că sunt stabilite dispoziții care fac obiectul unei armonizări maxime în ceea ce 
privește furnizarea informațiilor precontractuale cu ajutorul unei fișe europene de informații 
standardizate (FEIS) și în ceea ce privește calculul dobânzii anuale efective (DAE). Directiva nu împiedică 
statele membre să mențină sau să introducă dispoziții mai stricte cu scopul de a proteja consumatorii 
pentru alte aspecte, cu condiția ca dispozițiile respective să fie coerente cu obligațiile acestora în 
temeiul dreptului Uniunii. Proiectul se aplică tuturor contractelor de credit ce au ca obiect transferul 
dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv 
contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dezbateri_publice@minind.ro, în 10 zile de la publicare. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 154/2008 
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălba-
tice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 46/2013 privind 
criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale; 

 • Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor 
bunuri imobile confiscate; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 27/2015 pentru 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 şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul feroviar; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului. 
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Pachetul conține: 

 Contracte comerciale. Obligații comerciale  

 Contractul de franciză  

 Contractul de fideiusiune  

 Contractul de transport 
 Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni  

 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 
* Oferta de reducere se aplică în perioada 22 - 27 martie inclusiv, 

doar pentru comenzile realizate on-line pe www.beckshop.ro 
 
 

 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/contracte_comerciale_obligatii_comerciale-p4942.html
http://www.beckshop.ro/contractul_de_franciza-p4481.html
http://www.beckshop.ro/contractul_de_fideiusiune-p6936.html
http://www.beckshop.ro/contractul_de_transport-p7055.html
http://www.beckshop.ro/contractul_de_vanzare_cumparare_de_actiuni-p5856.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
http://www.beckshop.ro/
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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. 
   

 

Tutoriale Legalis® 

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

