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Editura C.H.Beck a pus in practica un proiect care se 

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi nevoiti sa apeleze la  

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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ANAF pune la dispozitia contribuabililior accesul la informatiile publice 
prin intermediul serviciului de mesaje scurte 

In Monitorul Oficial nr. 252 din 7 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
504/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind accesul la 
informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – 
SMS. 

Principalele prevederi: 

 Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de acces la informatiile publice prin 
intermediul serviciului de mesaje scurte, denumit in continuare SMS, de catre persoanele 
interesate, denumite in continuare solicitanti. 

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala permite obtinerea informatiilor publice de catre 
solicitanti, prin intermediul SMS, in masura in care operatorii de telefonie mobila ai acestora 
ofera acest serviciu. 

 Costul generat de utilizarea SMS este in sarcina solicitantilor. Tariful mesajului este stabilit si 
incasat de operatorii de telefonie mobila. 

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu percepe costuri pentru furnizarea informatiilor 
care fac obiectul prezentei proceduri. 

 Serviciul de solicitare si transmitere a informatiilor prin SMS este disponibil contribuabililor 24 
ore din 24. 

Conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale 

In Monitorul Oficial nr. 254 din 8 mai 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 467/2013 al Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscala privind conditiile si modalitatile de suspendare a 
inspectiei fiscale. 

Principalele prevederi: 

 Inspectia fiscala poate fi suspendata si reluata in conditiile si pentru motivele prevazute prin 
prezentul ordin. 

 Inspectia fiscala poate fi suspendata cand este indeplinita una din urmatoarele conditii, ori de 
cate ori sunt motive justificate si numai daca aparitia acesteia nu permite finalizarea inspectiei 
fiscale, astfel: 

 pentru efectuarea unuia sau mai multor controale incrucisate, in vederea verificarii 
suspiciunilor identificate in legatura cu documentele si operatiunile impozabile ale 
contribuabilului supus inspectiei fiscale; 

 pentru ducerea la indeplinire a unor masuri cuprinse in „Dispozitia privind masurile 
stabilite de organele de inspectie fiscala“ care sunt in legatura cu obiectul inspectiei 
fiscale in derulare; 

 pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale; 

 pentru efectuarea unei expertize, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 
vederea determinarii starii de fapt fiscale; 

 pentru efectuarea de cercetari specifice in vederea identificarii unor persoane sau 
stabilirii realitatii unor tranzactii. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

In Monitorul Oficial nr. 254 din 8 mai 2013 a fost publicata Legea 

nr. 157/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 

1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in 

domeniul impozitelor si taxelor locale. 

Principalele prevederi 

 Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor 
masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale, adoptata in temeiul art. 1 
pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2013. 

Reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si 
taxelor locale 

Instructiuni de completare si utilizare a formularului  

„Aviz de verificare fiscala” 

In Monitorul Oficial nr. 255 din 8 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 393/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 
Nationala de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si 
continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de 
verificare fiscala a persoanelor fizice. 

Instructiuni de completare 

 Avizul de verificare fiscala reprezinta documentul prin care persoana fizica este instiintata ca 
urmeaza a fi supusa unei verificari fiscale. 

 Avizul de verificare fiscala se intocmeste si se avizeaza de seful de serviciu coordonator al 
echipei de verificare fiscala, se semneaza de catre conducatorul organului fiscal competent sau 
de alta persoana imputernicita in acest sens si se transmite persoanei fizice care urmeaza a fi 
supusa unei verificari fiscale, cu cel putin 15 zile inainte de data de incepere a acesteia. 

 Avizul de verificare fiscala se completeaza cu urmatoarele date de identificare a persoanei 
verificate: 

 numele si prenumele; 

 codul numeric personal (CNP) sau numarul de identificare fiscala (NIF – pentru persoanele 
care nu detin CNP); 

 adresa de domiciliu. 

 Avizul de verificare fiscala va cuprinde si: 

 data inceperii verificarii fiscale inscrisa sub forma: zi/luna/an; 

 perioada supusa verificarii inscrisa sub forma: zi/luna/an–zi/luna/an. 

 Prin avizul de verificare fiscala se va comunica si locul unde se va desfasura verificarea fiscala. 

 Avizul de verificare fiscala va fi insotit de un extras din raportul de verificare fiscala prealabila 
documentara ce contine concluziile verificarii care au stat la baza luarii deciziei de continuare a 
procedurii de verificare, precum si de Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse 
verificarii fiscale. 

 In avizul de verificare fiscala se vor inscrie la „persoana de contact“ numele si prenumele unuia 
dintre membrii echipei de verificare fiscala si numarul de telefon la care acesta poate fi 
contactat. 
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Principalele prevederi: 

 Procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare instituite prin 
prezenta lege se aplica asiguratorilor si/sau reasiguratorilor, astfel cum acestia sunt definiti la art. 
2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul in strainatate, 
precum si sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare din state terte, care au sediul in 
Romania; procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare nu se 
aplica sucursalei unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, 
care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine. 

 Dispozitiile prezentei legi nu se aplica intermediarilor in asigurari, astfel cum sunt definiti prin 
Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia fiind supusi reglementarilor 
dreptului comun in materie de reorganizare judiciara si de faliment cuprinse in Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dizolvarii si 
lichidarii voluntare prevazute in cap. III sectiunea a 4-a. 

Care sunt situatiile in care o societate de asigurare poate intra in procedura 
de redresare financiara 

In Monitorul Oficial nr. 260 din 9 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 

139/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 503/2004 privind 

redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare. 

Au fost aduse modificari legislatiei privind organizarea activitatii 
practicienilor in insolventa 

In Monitorul Oficial nr. 257 din 9 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 
149/2013 privind aprobarea O.G. nr. 23/2012 pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor 
financiare anuale si al situatiilor financiare anuale. 

Principalele prevederi 

 Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit 
financiar, consultanta fiscala si evaluare numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de 
auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, dupa caz, si inscrierea ca membri in 
organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective. 

 Consultantii fiscali si societatile de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de 
consultanta fiscala, si activitati de: 

 expertiza contabila si audit financiar. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de 
consultant fiscal pot efectua activitatile de expertiza contabila si audit financiar numai 
dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil sau auditor financiar, dupa 
caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective; 

 instruire si perfectionare in domeniul fiscal. 

 Exercitarea profesiei de practician in insolventa este incompatibila cu calitatea de avocat, 
expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care 
lucreaza in interiorul profesiei. 

 Persoanele fizice si juridice care au calitatea de practician in insolventa pot efectua activitatile 
de expertiza contabila, evaluare si audit financiar numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a 
calitatii de expert contabil, evaluator sau auditor financiar, dupa caz, si inscrierea ca membri in 
organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective. 
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Examenul jurisprudential 

  Unele instante de judecata au apreciat ca termenul de 3 luni prevazut de dispozitiile art. 460 alin. 
1 din Codul de procedura civila este unul imperativ, nerespectarea sa atragand decaderea 
creditorului, debitorului sau organului de executare din dreptul de a solicita instantei de 
executare validarea popririi. 

  Alte instante au avut un punct de vedere contrar celui expus anterior, in sensul ca termenul de 3 
luni prevazut de art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila este unul prohibitiv, care impiedica 
formularea cererii de validare a popririi inainte de implinirea lui. Prin urmare, considera aceste 
instante, formularea cererii de validare a popririi dupa implinirea acestui termen nu este supusa 
vreunei sanctiuni, dar este, totusi, limitata de implinirea termenului de perimare a executarii 
silite, de 6 luni, prevazut de art. 389 din Codul de procedura civila. 

 ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului 
de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta: 

 In interpretarea si aplicarea art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila stabileste ca termenul de 
3 luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, in 
care creditorul, debitorul sau organul de executare poate sesiza instanta de executare in vederea 
validarii popririi, este un termen imperativ (peremptoriu), legal, fix si absolut, a carui 
nerespectare atrage sanctiunea decaderii. 

RIL admis. Termenul in care creditorul poate sesiza instanta de executare in 
vederea validarii popririi 

In Monitorul Oficial nr. 263 din 10 mai 2013 a fost publicata Decizia nr. 7 

din 15 aprilie 2013 a ICCJ pronuntata in cadrul unui recurs in interesul 

legii privind natura juridica a termenului de 3 luni prevazut de dispozitiile 

art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila, la dispozitia creditorului, 

debitorului sau organului de executare, pentru a sesiza instanta de 

executare cu validarea popririi. 

Durata mandatului membrilor alesi ai CSM este de 6 ani 

In Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicata Legea 
nr. 137/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 23/2012 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea 
termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 
privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si 
unele masuri adiacente. 

Principalele prevederi: 

 Durata mandatului membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fara 

posibilitatea reinvestirii. Judecatorii si procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, 

au calitatea de demnitar.“ 
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Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Catana pentru incalcarea 
art. 3 din Conventie 

In Monitorul Oficial nr. 258 din 9 mai 2013 a fost publicata Hotararea 
Curtii Europene a Drepturilor Omului din 29 ianuarie 2013 in Cauza 
Catana impotriva Romaniei. 
 

Principalele prevederi 

 La originea cauzei se afla Cererea nr. 10.473/05 indreptata impotriva Romaniei, prin care un 
resortisant al acestui stat, domnul Constantin-Cristian Catana (reclamantul), a sesizat Curtea la 
14 februarie 2005 in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 
libertatilor fundamentale (Conventia). 

 Reclamantul s-a plans de relele conditii de detentie suportate in arestul Inspectoratului de 
Politie Judetean Bacau, de lipsa unei cai de atac efective pentru a contesta arestarea sa 
preventiva, de nerespectarea prezumtiei de nevinovatie si de atingerea adusa dreptului sau la 
respectarea vietii private. 

 CEDO, in unainmitate: 

 a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste capetele de cerere intemeiate pe art. 3 si 
art. 5 §4 din Conventie si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere; 

 a hotarat ca a fost incalcat art. 3 din Conventie; 

 a hotarat ca a fost incalcat art. 5 §4 din Conventie; 

 a hotarat ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantului, in termen de 3 luni de la data 
ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 §2 din Conventie, sumele 
urmatoare, care vor fi convertite in moneda statului parat la cursul de schimb valabil la data 
platii: 

- 3.900 EUR (trei mii noua sute euro) plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, pentru 
prejudiciu moral; 

- 1.000 EUR (una mie euro) plus orice suma ce ar putea fi datorata reclamantului cu titlu de impozit, 
pentru cheltuieli de judecata. 

Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din 
Fondul european de garantare agricola 

In Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicata 
O.U.G. nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din O.U.G. nr. 
74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare 
agricola. 

Principalele prevederi: 

 In bugetul MAPDR in calitate de autoritate de management se cuprind: 

 sumele necesare finantarii diferentei nefavorabile de curs valutar aferente platilor 

efectuate de catre beneficiarii masurilor 121 Modernizarea exploatatiilor agricole, 123 

Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, 312 Sprijin pentru crearea si 

dezvoltarea de micro-intreprinderi, 313 Incurajarea activitatilor turistice din PNDR, catre 

furnizori pentru achizitiile de utilaje si/sau echipamente contractate in euro, in limita de 

pana la 15% din valoarea initiala a contractului in lei. 
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Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul POS 
CCE 2007–2013 

In Monitorul Oficial nr. 264 din 10 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 458/452/529/2013 al ministrilor Economiei, Fondurilor Europene 
si Finantelor Publice privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile 
pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational 
sectorial „Cresterea competitivitatii economice“ (POS CCE) 2007–
2013. 
 

Principalele prevederi: 

 Pentru a fi eligibile in vederea finantarii, toate cheltuielile trebuie sa faca parte din categoriile 
de cheltuieli mentionate in prezentul ordin, sa corespunda obiectivelor axei prioritare 1 si 
obiectivelor operatiunii clustere, sa fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor 
propuse spre finantare privind sprijinirea dezvoltarii clusterelor/lanturilor de furnizori, precum si 
pentru integrarea intreprinderilor in aceste structuri asociative de dezvoltare a afacerilor. 

 Pentru a fi eligibile in vederea finantarii, cheltuielile trebuie sa fie efectuate de catre beneficiar 
incepand cu data intrarii in vigoare a contractului de finantare semnat cu administratorul 
schemei de ajutor – organismul intermediar pentru intreprinderi mici si mijlocii. 

Legea Arhivelor Nationale a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 253 din 7 mai 2013 a fost publicata 
Legea nr. 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii 
Arhivelor Nationale nr. 16/1996. 

Principalele prevederi: 

 Constituie izvoare istorice si alcatuiesc Fondul Arhivistic National al Romaniei documentele 

create de-a lungul timpului de catre organele de stat, organizatiile publice sau private 

economice, sociale, culturale, militare si religioase, de catre persoane fizice autorizate, 

profesionisti care isi desfasoara activitatea in baza unei legi speciale si persoane fizice. Acestor 

documente statul le asigura protectie speciala, in conditiile prezentei legi. 

 In cazul declararii falimentului, in conditiile legii, a unui creator de documente, fara ca 

activitatea acestuia sa fie continuata de altul, documentele cu valoare istorica, in sensul 

prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele Nationale sau de serviciile judetene/Serviciul 

Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, iar documentele cu valoare practica, in baza 

carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de 

cotizare la asigurarile sociale ale cetatenilor, se predau, pe baza de contract, operatorilor 

economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice. 

 In cazul incetarii, in conditiile legii, a activitatii unei persoane fizice autorizate sau a activitatii 

unui profesionist care isi desfasoara activitatea in baza unei legi speciale, care sunt creatori de 

documente, sau in cazul in care acestia solicita, in mod expres, preluarea arhivei deja create, 

documentele care alcatuiesc arhiva se pot prelua de catre persoana fizica asociata, de catre 

profesionistul asociat sau de catre organizatia profesionala din care acestia fac parte, la 

solicitarea expresa a acestora. 

 Documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind 

drepturile cetatenilor referitoare la stagiile de cotizare in sistemul unitar de pensii publice, 

aflate la casele teritoriale de pensii, se predau cu prioritate, pe baza de contract, operatorilor 

economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice, la cererea acestora. 
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OG privind functionarea serviciilor pentru evidenta pasapoartelor simple 
a fost aprobata de Parlament 

In Monitorul Oficial nr. 254 din 8 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 
152/2013 privind aprobarea O.G. nr. 10/2013 pentru modificarea art. 115 
din O.G. nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor 
simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si 
inmatriculare a vehiculelor. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba O.G. nr. 10/2013 pentru modificarea art. 115 din O.G. nr. 83/2001 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta 
pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si 
inmatriculare a vehiculelor, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 1/2013 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial nr. 67 din 31 ianuarie 
2013. 

Finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor 

In Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 
38/2013 privind finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea 
Proprietatilor. 

Principalele prevederi: 

  Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei 
publice centrale, in subordinea Guvernului, finantata de la bugetul de stat. 

  Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor este condusa de un presedinte, cu rang 
de secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, 
numiti prin decizie a prim-ministrului; presedintele are calitatea de ordonator principal de 
credite.“ 

  Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor este finantata de la bugetul de stat. 

Atestarea verificatorilor de proiecte din sectorul gazelor naturale 

In Monitorul Oficial nr. 259 din 9 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 28/2013 al ANRE privind modificarea Regulamentului pentru 
atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru 
obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin 
Ordinul presedintelui ANRE nr. 22/2013. 

Principalele prevederi: 

 Calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic se dobandeste prin examen, conform 
dispozitiilor Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare a 
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul 
gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE. 

 Organizarea examenului se face conform Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 
examenului de atestare a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru 
obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE. 
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In Monitorul Oficial nr. 261 din 9 mai 2013 a fost publicata Hotararea 
nr. 4/2013 a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania 
pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei de etica si 
disciplina. 

Principalele prevederi: 

  Comisia de etica si disciplina are competenta sa elaboreze normele si procedurile necesare 
pentru aplicarea unitara a prezentului regulament. 

 Pentru inceperea cercetarii disciplinare propriu-zise sunt obligatorii efectuarea cercetarii 
prealabile si audierea persoanei cercetate, cu exceptia situatiei cand aceasta nu se prezinta la 
convocarea facuta de presedintele Comisiei de etica si disciplina. 

Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati a aprobat modificarea 
Regulamentului Comisiei de etica si disciplina 

Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 
sociale de sanatate pentru anii 2013–2014 

In Monitorul Oficial nr. 253 din 7 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
587/229/2013 al MS si al CNAS privind modificarea si completarea 
Ordinului MS si al presedintelui CNAS nr. 423/191/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a 
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014. 

Principalele prevederi: 

  Medicatia pentru cazurile de urgenta se asigura din trusa medicala de urgenta, organizata 
conform legii. Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0–16 ani, care se prezinta in regim de 
urgenta la medicii din specialitatile clinice, acestia pot elibera prescriptii medicale pentru o 
perioada de 3 zile. 

  Sumele rezultate din economii de la investigatiile medicale paraclinice – analize medicale de 
laborator, de la investigatiile medicale paraclinice de radiologie si imagistica medicala (cu 
exceptia PET-CT) intr-o luna si de la investigatiile medicale paraclinice – explorari functionale 
intr-o luna se redistribuie furnizorilor care in aceeasi luna si-au epuizat valoarea de contract. 

 Serviciile de spitalizare continua pentru pacienti acuti 

In Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
590/232/2013 al ministrului Sanatatii si al CNAS pentru completarea 
Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 
862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de 
spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de 
spitalizare continua pentru pacienti acuti. 

Principalele prevederi: 

  Pentru anul 2013, suma minima contractata de spitale nu poate fi mai mare decat cu maximum 
25% fata de suma contractata in anul precedent pentru servicii de spitalizare continua pentru 
pacientii acuti. 
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MEN a aprobat planurile de invatamant pentru  

invatamantul profesional de 2 ani 

In Monitorul Oficial nr. 260 din 9 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
3548/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea 
planurilor de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de 
pregatire practica din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, 
invatamant profesional de 2 ani. 

Principalele prevederi 

 Se aproba planurile de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica 
din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani. 

 Planurile de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica din aria 
curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, se aplica 
incepand cu anul scolar 2013/2014. 

MEN a aprobat programele scolare pentru invatamantul primar, clasa 
pregatitoare, clasa I si clasa a II-a 

In Monitorul Oficial nr. 262 din 10 mai 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 3418/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea 
programelor scolare pentru invatamantul primar, clasa pregatitoare, 
clasa I si clasa a II-a. 

Principalele prevederi: 
  Programele scolare pentru clasa pregatitoare si clasa I se aplica in sistemul de invatamant incepand 

cu anul scolar 2013–2014. 

  Programele scolare pentru clasa a II-a se aplica in sistemul de invatamant incepand cu anul scolar 
2014–2015. 

 Procedura de acordare a deciziei de acreditare  

a furnizorilor de servicii de certificare 

In Monitorul Oficial nr. 255 din 8 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
261/2013 al ministrului pentru Societatea Informationala pentru 
modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societatii 
informationale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, 
suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de 
servicii de certificare. 

Principalele prevederi: 

 Pentru institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale care emit 
certificate calificate ce urmeaza a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii si ale caror sisteme de 
generare, evidenta si distributie fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea 
informatiilor clasificate secret de stat, cuantumul garantiei se stabileste anual, prin decizia 
autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu, la propunerea conducerii 
institutiilor respective, proportional cu prejudiciile create in anul anterior, stabilite prin decizii 
judecatoresti definitive. Extensia certificatului va contine mentiuni referitoare la limitari privind 
utilizarea. 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru  

dezbatere si adoptare 
 

 Proiect de lege pentru modificarea art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 23.04.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 07.05.2013 

 
 Propunere legislativa pentru completarea art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele masuri referitoare 

la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 23.04.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 08.05.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor 

de somaj si stimularea fortei de munca 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 08.05.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 14.05.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 08.05.2013 
- termen pt. depunerea raportului: 14.05.2013 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege inregistrate la comisiile permanente 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind libera circulatie a 
cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 – Legea administratiei 
publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 31/1990 – Legea societatilor  
 
 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului 
cultural imaterial  
 
 Propunere legislativa pentru modificarea lit. b) a alin. (3) al art. 4 din O.U.G. nr. 23/2008 privind 
pescuitul si acvacultura 
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Proces Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

 

Revizuirea Regulamentului de procedura al Comitetului Regiunilor 
 

In Jurnalul Oficial nr. L123 din 4 mai 2013 a fost publicata Decizia Comitetului Regiunilor privind revizuirea 
Regulamentului de procedura. 
Cu ocazia celei de a 99-a sesiuni plenare din data de 1 februarie 2013, Comitetul Regiunilor a hotarat sa 
inlocuiasca textul art. 29 din Regulamentul sau de procedura, adoptat la 3 decembrie 2009, in temeiul art. 306 
alin. (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. Aceasta decizie nu intra in vigoare decat sub 
rezerva si la data intrarii în vigoare a Tratatului privind aderarea Republicii Croatia la Uniunea Europeana, 
prevazuta sa aiba loc la 1 iulie 2013. 
 
Orientarea Bancii Centrale Europene  privind titlurile de valoare 
 

In Jurnalul Oficial nr. L125 din 7 mai 2013 a fost publicata Orientarea BCE din 22 martie 2013 privind 
statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare (BCE/2013/7). 
Orientarea stabileste obligatile BCN de a raporta BCE statistici privind detinerile de titluri de valoare colectate 
in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24). 
 
Cerere de propuneri - Retea politica europeana a organizatiilor nationale privind alfabetizarea 
 

Cererea a fost publicata in Jurnalul Oficial nr. C130 din 7 mai 2013. 
 
Scopul cererii de propuneri este de a consolida colaborarea transeuropeana intre fundatii si asociatii, 
ministere si alte organizatii care desfasoara o activitate in domeniul promovarii alfabetizarii pentru a creste 
nivelul de alfabetizare in randul copiilor, al tinerilor si al adultilor din Europa. 
 
Termenul-limita de depunere a candidaturilor este de 29 august 2013, 12.00 p.m., data postei. 
 
Candidaturile trebuie trimise la urmatoarea adresa: 
‘Call for proposals European Policy Network of National Literacy Organisations EAC/S05/13’ 
For the attention of Mr João DELGADO 
Head of Unit 
Directorate-General for Education and Culture 
Unit B1: School Education; Comenius 
J-70, 02/232 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Pentru toate detaliile necesare (tipuri de activitati sprijinite, beneficiari vizati, buget, documente): 
http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm 
 
50 de ani de efect direct al dreptului Uniunii in favoarea cetatenilor si a intreprinderilor 
 

Incepand de la Hotararea Van Gend & Loos din 1963, particularii pot invoca direct dreptul Uniunii in fata 
autoritatilor si a instantelor nationale. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 129 din 4 mai 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 

http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm
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Comunicatele Curtii 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-197/11, C-203/11, Libert si altii 
 

Decretul flamand privind politica imobiliara si asupra terenurilor este contrar dreptului UE. 
Conditia existentei unei "legaturi suficiente" intre potentialul cumparator de bunuri imobile si 
publicul tinta constituie o restrictie nejustificata a  libertatilor fundamentale. 

 
 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-508/11 P, ENI/Comisia 
 

Curtea confirma hotararea Tribunalului privind cartelul de pe pietele de cauciucuri sintetice in ceea 
ce priveste compania italiana Eni SpA. Eni este obligata la plata unei amenzi de 181. 5 mil. Euro. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

 

Concursuri europene 
 

 Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza urmatoarele doua 

concursuri generale: 

— EPSO/AST/127/13 – Corectori (AST 3) de limba greacă (EL); 

— EPSO/AST/128/13 – Corectori (AST 3) de limba portugheza (PT). 

Anuntul de concurs se publică in 23 de limbi în Jurnalul Oficial C 131 A din 8 mai 2013. 

Pentru informatii suplimentare, site-ul EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

Inscrierea se face pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO si, in 

special, in Instructiunile pentru inscriere. 

Termen-limita (inclusiv validarea): 11 iunie 2013, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 
nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

Strategia Nationala pentru Siguranta Rutiera 2013-
2020 a fost elaborata 
 
Ministerul Transporturilor a publicat in data de 12 aprilie un proiect de 

MFP are ca obiectiv alocarea eficienta si transparenta a resurselor bugetare prin politica ajutorului 

de stat pentru realizarea de investitii si reducerea decalajelor economico-sociale fata de media 

statelor membre ale Uniunii Europene. In acest sens, MFP a derulat, pe parcursul anilor 2007-2012, 

Programul Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor de investitii din fonduri alocate de la 

bugetul de stat prin bugetul MFP – Actiuni Generale, sub forma de granturi. 

Prin noua schema de ajutor de minimis se intentioneaza sustinerea in continuare a IMM-urilor in 

vederea realizarii de investitii si incurajarii participarii active a acestora la redresarea economiei 

romanesti prin crearea de noi locuri de munca. 

Perioada de derulare a schemei pentru emiterea de acorduri pentru finantare este 2013-2014, cu 

posibilitatea prelungirii. Plata ajutorului de minimis se efectueaza in perioada 2014-2016, in limita 

bugetului anual alocat schemei. 

Ajutoarele de minimis se acorda IMM-urilor sub forma de sume nerambursabile in procent de 100% 

din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita valorii maxime de 

200.000 euro, echivalent in lei, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara 

activitate in domeniul transportului rutier. Prin noua schema se introduce conditia de a crea pana la 

finalizarea investitiei si de a mentine pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei: 

 cinci locuri de munca, din care cel putin doua pentru persoane care nu au avut contract individual 

de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de pana la 100.000 euro, inclusiv; 

 sapte locuri de munca, din care cel putin trei pentru persoane care nu au avut contract individual 

de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de la 100.000 euro pana la 200.000 euro, inclusiv. 

Ajutorul de minimis se plateste dupa efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile 

pentru finantare si verificarea la fata locului de catre reprezentantii MFP a cheltuielilor eligibile 

efectuate de intreprinderi. In cazul constructiilor cu scop industrial, valoarea maxima a cheltuielilor 

eligibile se determina pe baza unor standarde de cost in scopul evitarii decontarii unor cheltuieli 

supraevalute si eliminarii subiectivismului in evaluarea proiectelor de investitii. 

Proiectul urmareste instituirea unei reguli procedurale care vizeaza descrierea etapelor, a termenelor 

si a documentelor pentru obtinerea Acordului pentru finantare si plata ajutorului de minimis, avand ca 

obiectiv eficientizarea procesului de analiza, acordare si plata a ajutorului de minimis. 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 

adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

MFP va reglementa acordarea de ajutoare de 
minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 9 mai un proiect de Hotarare 
privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investitiile realizate de 
intreprinderile mici si mijlocii. 
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Ministerul Muncii propune majorarea venitului minim garantat 

In acest scop se propun urmatoarele: 

 majorarea nivelului venitului minim garantat cu 8,5% incepand cu drepturile aferente lunii iulie 

2013 si cu 4,5% incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2014; 

 majorarea limitei de venituri pana la care se acorda alocatia pentru sustinerea familiei de la 370 

lei/membru de familie la 530 lei/membru de familie, cu mentinerea a doua intervale de venituri 0-

200 lei/persoana si 201 lei/persoana – 530 lei/persoana si a cuantumului alocatiei cu 30%, incepand 

cu drepturile aferente lunii iulie 2013; 

 pentru persoanele/familiile cu drepturi de ajutor social stabilite anterior lunii iulie 2013, 

respectiv lunii decembrie 2013 au fost prevazute masuri tranzitorii constand in acordarea diferentei 

de sume dintre nivelul stabilit anterior si noul nivel al venitului minim garantat; 

 pentru beneficiarii de ajutor social obligatia de prezentare a adeverintei eliberata de agentiile 

pentru ocuparea fortei de munca se stabileste la o perioada de 3 luni, fata de obligatia actuala de 

prezentare lunara. In vederea urmaririi respectarii acestei obligatii, agentiile teritoriale pentru 

ocuparea fortei de munca vor transmite agentiilor pentru plati si inspectie sociala, lunar, tabele 

nominale cu persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social care s-au angajat 

sau care au refuzat un loc de munca ori cursuri de formare/ calificare/ recalificare; 

 suspendarea platii ajutorului social in cazul persoanelor care au refuzat un loc de munca ori 

cursuri de formare/ calificare/ recalificare se va realiza direct, prin decizie a directorului executiv al 

agentiei pentru plati si inspectie sociala. 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 

adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro. 

Ministerul Muncii a publicat in data de 10 mai un proiect de ordonanta de 
urgenta prin care se propune modificarea Legii nr. 416/2001 si a Legii nr. 
277/2010 in vederea reglementarii masurilor speciale destinate 
beneficiarilor acestor legi pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare 
determinate de cresterile prognozate de preturi la energie electrica si 
cresterea pretului la energie electrica si gaze naturale. 
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Depunerea Situatiei livrarilor de tigarete in luna 
.. anul .. pentru luna precendenta Formular 
(anexa nr. 3) 

Antrepozitarii autorizati, operatorii 
inregistrati/ destinatarii inregistrati si 
importatorii autorizati de astfel de 
produse. 

HG 1620/2009 pct. 52 alin. (1) 

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum 
de tigarete/tigari si tigari de foi in luna ... anul 
Formular (anexa 31^1) 

Antrepozitarii autorizati, destinatarii 
inregistrati sau importatorii autorizati 
pentru produse din grupa tutunului 
prelucrat 

HG 44/2004 Pct. 771 alin. (1) 

Depunera Situatiei eliberarilor pentru consum de 
tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte 
tutunuri de fumat in luna ... anul ... Formular 
(anexa 31^2) 

Antrepozitarii autorizati, destinatarii 
inregistrati sau importatorii autorizati 
pentru produse din grupa tutunului 
prelucrat 

HG 44/2004 Pct. 771 alin. (1) 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind 
achizitiile si livrarile de produse energetice 
pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35) 

Operatorii economici care detin 
autorizatii de utilizator final 

  

C.F. art. 20620 

HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22)  

Depunerea Situatiei centralizatoare privind 
achizitiile/utilizarile de produse accizabile si 
livrarile de produse finite rezultate in luna 
pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35) 

Operatorii economici care detin 
autorizatie de utilizator final. (alcoolul 
etilic si a produse alcoolice) 

C.F. art. 20658
 

HG 1620/2009 pct. 111 alin. (25) 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind 
achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru 
luna precendenta Formular (anexa nr. 47) 

Destinatarii inregistrati si 
reprezentantii fiscali pentru achizitiile 
si livrarile intracomunitare de produse 
accizabile 

C.F. art. 20650
 

  

Depunerea Situatiei privind operatiunile 
desfasurate in antrepozitul fiscal de productie 
pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48) 

Antrepozitarii autorizati pentru 
productie produse accizabile, precum 
si terminalul petrolier cu iesire in port 
autorizat ca antrepozit fiscal pentru 
operatiunile desfasurate in incinta 
acestuia 

C.F. art. 20655  

HG 44/04 pct. 109 

Depunerea Situatiei privind operatiunile 
desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare 
pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49) 

Antrepozitarii autorizati pentru 
depozitare produse accizabile, precum 
si terminalul petrolier cu iesire in port 
autorizat ca antrepozit fiscal pentru 
operatiunile desfasurate in incinta 
acestuia 

C.F. art. 20655  

HG 44/04 pct. 109 

Depunerea jurnalelor privind livrarile de 
combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru 
aviatie/navigatie pentru luna precendenta  
Formular (anexa 52) 

Antrepozitarii autorizati pentru 
productie/depozitare 

HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11)  

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile 
de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru 
aviatie/ navigatie pentru luna precendenta 
Formular (anexa 53) 

Antrepozitarii autorizati pentru 
depozitare 

HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13)  

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de 
produse accizabile pentru luna precendenta 
Formular (anexa nr. 55.1) 

Operatorii economici care detin 
autorizatii de expeditor inregistrat 

HG 1620/2009 pct. 90 alin. (81) 

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si 
returnarii marcajelor pentru luna 
precendenta Formular (anexa nr. 57) 

Antrepozitarii autorizati, destinatarii 
inregistrati si importatorii autorizati de 
produse supuse marcarii 

 C.F. art. 20664
  

HG 1620/2009 pct. 117.2  alin. (9) 

Agenda obligatiilor fiscale scadente la data de 15 Mai 

Va prezentam agenda obligatiilor fiscale in functie de data, 
de tipul obligatiei, de categoria de contribuabili, precum si 
baza legala. 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_tigarete_HG_1620_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa31e1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Calendar/Anexa31e2.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa35.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa35.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa47.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa48.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa49.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa52.1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa53.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa55.1.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Evid_marcaje_HG_1620_2009.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc
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 In particular, aceasta teorie se aplica si in 
cazul in care exista o neconcordanta intre 
persoana care instrumenteaza actele de stare 
civila si persoana care ar fi avut dreptul sa le 
instrumenteze, desigur, in masura in care exista 
o eroare comuna si invincibila cu privire la 
existenta calitatii oficiale. 

 Rezulta ca, dintr-un punct de vedere, teoria 
aparentei desemneaza un mod de dobandire a 
drepturilor subiective civile, iar dintr-un alt 
punct de vedere, un mod de validare a actului 
de stare civila. In acest ultim sens, se justifica 
formularea asa-numitului principiu al validitatii 
aparentei in drept. 

 In cele ce urmeaza, intereseaza notiunea de 
proprietate aparenta si, intr-un sens mai 
general, notiunea de drept real principal 
aparent, ca aplicatii ale teoriei aparentei in 
materia drepturilor reale principale, cu referire 
speciala la dobandirea acestora. 

Ce stim despre teoria aparentei in dreptul civil 

Din aceasta perspectiva, proprietatea aparenta are doua acceptii: pe de o parte, ea 

desemneaza situatia juridica a proprietarului aparent, iar, pe de alta parte, desemneaza 

modul de dobandire care legitimeaza dreptul de proprietate in patrimonial tertului care a 

contractat cu proprietarul aparent. 

 

Va dorim lectura placuta! 

 
 
Autor: Valeriu Stoica 
 
Drept civil. Drepturile reale principale, Editura 
C.H.Beck 2013 

 

In teoria aparentei, ideea aparentei este relevanta, in principiu, in conflictul dintre 
titularul veritabil si titularul aparent al dreptului subiectiv civil, in masura in care 

aparenta intruneste elementele unei erori comune si invincibile  
(error communis facit ius). 

http://www.beckshop.ro/drept_civil_drepturile_reale_principale_editia_2-p4916.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/drept_civil_drepturile_reale_principale_editia_2-p4916.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/drept_civil_drepturile_reale_principale_editia_2-p4916.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop


 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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