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Tezele prealabile ale viitorului Cod Administrativ 
al României au fost aprobate 

În Monitorul Oficial nr. 237 din 31 martie 2016 a fost publicată H.G. 
nr. 196/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului 
administrativ. 

 Principalele prevederi 

 Tezele prealabile indică aspectele care trebuie soluționate în viitorul Cod Administrativ, legate 
de prevederi incomplete, neunitare şi, uneori, contradictorii, conținute de cele 18 acte 
normative care reglementează, în prezent, administrația centrală şi locală. 

 noul Cod Administrativ va unifica legislația actuală în domeniul administraţiei prin asigurarea 
unei terminologii unitare pentru aceleași realități juridice, prin completarea, corelarea și 
clarificarea aspectelor legate, în principal, de: 

 ocuparea funcțiilor publice 

 incompatibilitatea între funcția de viceprimar şi funcția de consilier local 

 regimul juridic al proprietății publice şi private a statului în unităţile administrativ-
teritoriale 

 prin elaborarea unui astfel de Cod Administrativ legislaţia administrației publice va fi mai ușor 
de parcurs și de înțeles de către funcționari și cetățeni. 

 domeniile care vor face obiectul de reglementare al noului Codului Administrativ sunt: 

 administraţia publică centrală, 

 prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate; 

 administraţia publică locală, 

 statutul funcționarilor publici și statutul juridic aplicabil personalului contractual din 
administrația publică, 

 exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale, 

 răspunderea administrativă; 

 serviciile publice. 

 legislația Uniunii Europene nu conține prevederi privind codificarea actelor normative din 
administrația publică 

 intenția Guvernului României de a unifica în coduri cadrul legal din domeniul administrației 
publice, prin intermediul unui Cod administrativ și a unui Cod de procedură administrativă, a 
fost statutată încă din anul 2001, în cadrul programelor de guvernare și programelor 
legislative. 

 prioritatea Guvernului privind elaborarea codurilor, privite ca instrument principal de 
simplificare a legislației, este reiterată în Strategia pentru consolidarea administrației publice 
2014-20120, aprobată prin H.G. nr. 909/2014, și în Strategia privind mai buna reglementare 
2014-2020, aprobată prin H.G. nr. 1076/2014. 

 în anul 2011, a fost finalizat un prim proiect de Cod administrativ, care, începând cu 2014, este 
actualizat din perspectiva luării în considerare atât a modificărilor legislative survenite, cât și a 
noilor propuneri de modificare a unor acte normative aflate în diferite stadii de elaborare la 
nivelul MDRAP. 
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Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 26 martie - 1 aprilie 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. 412/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete (M.Of. nr. 228 
din 28 martie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a 
impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la 
sursă (M.Of. nr. 233 din 30 martie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1094/2016 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de consta-
tare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul cu atribuții de inspecție fiscală, 
împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (M.Of. nr. 239 din 31 martie 
2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1099/2016 privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la 
îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.Of. nr. 239 din 31 
martie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1106/2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de informații 
conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin 
O.P.A.N.A.F. nr. 3770/2015 (M.Of. nr. 239 din 31 martie 2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 1105/2016 pentru modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3.769/2015 privind 
declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației 
informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.Of. nr. 242 din 1 aprilie 2016) 

Normele Legii privind stimularea financiară a personalului 
care gestionează fonduri comunitare republicate 

În Monitorul Oficial nr. 227 din 28 martie 2016 a fost republicată H.G. nr. 
595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea finan-
ciară a personalului care gestionează fonduri comunitare. 

 Principalele prevederi 

 hotărârea a fost republicată în temeiul art. II din H.G. nr. 16/2016 privind modificarea și 
completarea H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 60 din 27 ianuarie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare; 

 prevederile hotărârii se aplică personalului de conducere și personalului de execuție 
definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 
privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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   Cadrul legal cu privire la asociații și fundații 

a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 241 din 1 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 
46/2016 pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații. 

 
Principalele prevederi 
 în vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi 

statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat. 
 actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:  

a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, 
domiciliul sau sediul acestora; 
b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus; 
c) denumirea asociaţiei; 
d) sediul asociaţiei; 
e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a 
termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat; 
f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei și 
este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților. În cazul aportului în 
natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv și a statutului 
este obligatorie; 
g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale 
asociaţiei; 
h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de 
dobândire a personalităţii juridice; 
i) semnăturile membrilor asociaţi. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată 
și constată că dispozițiile art. 318 din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.  

La această decizie judecător Augustin Zegrean, judecător Daniel Marius Morar și judecător 
Mircea Ștefan Minea au emis o opinie concurentă. 

 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind NCPP 

În Monitorul Oficial nr. 240 din 31 martie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 23/2016 referitoare la excepția de neconstitu-
ționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură penală. 
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  Hotărâre prealabilă admisă privind Legea 

contenciosului administrativ 
 

În M.Of. nr. 243 din 1 aprilie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
3/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
privind pronunțarea unei hotărâri prealabile legate de Legea contencio-
sului administrativ. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-
a civilă, de contencios administrativ și fiscal şi a stabilit că: 
 
Dispoziţiile art. 24 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, introduse prin 

Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, se 

aplică și în ipoteza executării obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătorești rămase definitive 

înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2014. 
 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  
- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

 

5 

  

Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

  Proiect de Lege pentru interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice 

 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

 Proiect de Lege pentru modificarea art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţi 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) 
lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 
alin. (5) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale 

 Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 4/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înregistrate în curs de dezbatere 

 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

 Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

 Proiect de lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 
instalării reţelelor de comunicaţii electronice 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Trei noi judecători numiți în cadrul Tribunalului Funcției Publice 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 79 din 30 martie 2016 a fost publicată Decizia (UE, Euratom) 2016/454 din 22 
martie 2016 de numire a trei judecători în cadrul Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene. 
 

Următoarele persoane sunt numite judecători în cadrul Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene: 
- domnul Sean VAN RAEPENBUSCH, începând cu 1 octombrie 2014; 
- domnul João SANT'ANNA, începând cu 1 aprilie 2016; 
- domnul Alexander KORNEZOV, începând cu 1 aprilie 2016. 

 
Legea privind sănătatea animală a fost publicată 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 84 din 31 martie 2016 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/429 privind bolile 
transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății ani-
malelor („Legea privind sănătatea animală”). 
 

Aceste norme prevăd:  
(a) prioritizarea și clasificarea bolilor de interes pentru Uniune și stabilirea responsabilităților în materie de 
sănătate animală;  
(b) depistarea timpurie, notificarea și raportarea bolilor, supravegherea, programele de eradicare și 
statutul de indemn de boală;  
(c) creșterea gradului de sensibilizare cu privire la boli, la pregătirea și la controlul bolilor;  
(d) înregistrarea și autorizarea unităților și transportatorilor, circulația și trasabilitatea animalelor, 
materialului germinativ și produselor de origine animală în interiorul Uniunii;  
(e) intrarea animalelor, materialului germinativ și produselor de origine animală în Uniune și exportul de 
astfel de transporturi din Uniune; 
(f) circulația necomercială a animalelor de companie către un stat membru dintr-un alt stat membru sau 
dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu;  
(g) măsurile de urgență care trebuie adoptate în eventualitatea unei situații de urgență cauzate de o boală. 

 

Jurisprudență europeană 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 111 din 29 martie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene > Apel pentru depunerea de candidaturi - director general 
(gradele AD 15-AD 16) al Direcției generale de traduceri. Anunțul a fost publicat în JOUE CA 112 din 30 
martie 2016. 

Înscriere: Candidaturile pentru acest post trebuie să fie comunicate grefierului CJUE, exclusiv prin e-
mail trimis la adresa DGT-DIR.GEN@curia.europa.eu 

Mențiuni: Candidaturile trebuie să fie însoțite de un CV detaliat și de orice alte înscrisuri utile. 
Candidații trebuie să anexeze un memoriu de maximum cinci pagini în care să își expună proiectul de 
management și să precizeze ce anume îi califică, în opinia lor, pentru ocuparea acestui post. 

Termen pentru depunerea candidaturilor: 29 aprilie 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 
 

MFP propune măsuri pentru corectarea erorilor din situațiile financiare anuale 

    
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 măsuri propuse privind asistenţa umanitară 

 

Ministerului Afacerilor Externe a publicat pe data de 31 martie un proiect 
de lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa 
umanitară. 

Conform instrumentului de motivare, pentru creşterea eficienţei politicii de cooperare pentru 
dezvoltare, stimularea 
coordonării la nivel naţional, a performanţei manageriale în gestionarea acestui domeniu şi totodată 
pentru asigurarea vizibilităţii României în plan internaţional, se urmăresc o serie de modificări ale 
legislaţiei existente. 
 
În acest sens, vor fi reglementate prin prevederi specifice formele cooperării pentru dezvoltare, cadrul 
programatic şi instituţional, cadrul de finanţare şi implementare şi asistenţa umanitară.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: uasd@mae.ro, în 10 zile de la publicare. 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 1 aprilie un proiect de 
ordin pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în 
situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de 
operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial. 

Conform instrumentului de motivare, în cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situațiilor 
financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici și persoanele juridice fără scop 
patrimonial pot depune numai la registratura unităţilor teritoriale ale MFP un alt set de situații 
financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor 
cuprinde informații corectate.  
 
Se precizează că raportările corectate sunt însoțite de o declarație pe proprie răspundere a 
administratorului, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a 
corectării erorilor constatate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare.  
 
În aceste condiții, operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial poartă întreaga 
răspundere pentru situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale redepuse ca urmare a 
corectării de erori. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro, până la data adoptării de către Guvern. 
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Cadrul legislativ în domeniul străinilor ar putea fi modificat 

MAI dorește înființarea Platformei naţionale pentru 
reducerea riscurilor la dezastre 

 
 
 
   

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 29 martie un proiect 
de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Platformei 
naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre. 

Conform instrumentului de motivare, Platforma este un organism în care societatea civilă are un rol 
proactiv în creşterea rezilienţei la dezastre. 
 
Actul completează cadrul legislativ în domeniul reducerii riscului de dezastre în sensul îmbunătăţirii 
problematicii managementului situaţiilor de urgenţă şi trecerea la o atitudine proactivă, de prevenire a 
manifestării riscurilor ori de limitare a pagubelor potenţiale.  
 
Prin demersul legislativ propus se asigură îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, în anul 2005, la 
Conferinţa Mondială pentru Reducerea Dezastrelor din Japonia, ca Parte semnatară a Declaraţiei de la 
Hyogo şi alinierea la bunele practici ale celor 83 de state care au constituite platforme naţionale. 
 
 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. 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 31 martie un proiect 
de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul străinilor. 

Conform instrumentului de motivare, adaptarea legislației române la cerințele concrete stabilite prin 
Directivele 2014/36/UE și 2014/66/UE, dar și aspectele problematice identificate în practica autorită-
ților competente sau a instanțelor de judecată odată cu punerea în aplicare a dispozițiilor naționale 
existente, fac necesară modificarea și completarea O.G. nr. 25/2014, a O.U.G. nr. 194/2002, dar și a 
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Schimbările preconizate sunt de natură a crea un cadru legislativ mai clar, de a oferi posibilitatea 
gestionării eficiente a migrației, azilului, precum și angajării în muncă a străinilor. 
 
 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 10 zile calendaristice de la publicare. 

http://www.legalis.ro/


 

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

  

10 

Decrete semnate 
 

 
 
  

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea prevederilor art. 6 
alin. (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 22/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea dreptu-
rilor pacientului nr. 46/2003. 
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Pachetul conține: 

 Legislația contractelor. Cod 558. Actualizat la 
25.01.2015 

 Cartea de contracte. Modele. Comentarii. 
Explicaţii. Ediţia 3  

 Negocierea și încheierea contractelor 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

* Oferta de reducere se aplică doar pentru comenzile realizate on-line 
pe www.beckshop.ro 

 
 

 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/legislatia_contractelor_cod_558_actualizat_la_25_01_2015-p6858.html
http://www.beckshop.ro/legislatia_contractelor_cod_558_actualizat_la_25_01_2015-p6858.html
http://www.beckshop.ro/cartea_de_contracte_modele_comentarii_explicatii_editia_3-p6346.html
http://www.beckshop.ro/cartea_de_contracte_modele_comentarii_explicatii_editia_3-p6346.html
http://www.beckshop.ro/negocierea_si_incheierea_contractelor-p6282.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
http://www.beckshop.ro/


 

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


 

   
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/

