Consiliul Legislativ

I. TEMATICA GENERALĂ
a concursului din data de 14.09.2015 pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a posturilor de expert (expert parlamentar)-funcţii
publice din cadrul: Secţiei de drept public-sectorul de legislaţie
privind relaţiile internaţionale; Secţiei de drept privat-sectorul de
legislaţie comercială; Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi
documentare-sectorul de republicări, rectificări,
culegeri de acte normative-codexuri
1. Funcţia legislativă a Parlamentului
2. Competenţa şi actele Parlamentului
3. Procedura legislativă ordinară (începând cu iniţiativa
legislativă până la promulgarea şi publicarea legii)
4. Proceduri legislative speciale
5. Actele normative şi ierarhizarea lor
6. Raportul dintre dreptul intern şi dreptul internaţional
7. Codificarea legislativă
8. Atribuţiile Consiliului Legislativ
9. Avizul Consiliului Legislativ
10. Controlul constituţionalităţii legilor în România
11. Drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţeanului,
potrivit Constituţiei României
12. Principiul separaţiei puterilor în stat
13. Exercitarea controlului parlamentar asupra executivului şi a
administraţiei publice
14. Delegarea legislativă
15. Procedura de revizuire a Constituţiei
16. Metode şi procedee de interpretare a normelor juridice
17. Principii de tehnică legislativă în redactarea proiectelor de
acte normative
18. Alegerea categoriei de acte normative în reglementarea
relaţiilor sociale şi motivarea proiectelor de acte normative
19. Prioritatea reglementărilor Uniunii Europene faţă de
legislaţia naţională.

II. TEMATICA SPECIALĂ
A. Pentru postul de expert din cadrul Secţiei de drept
public - Sectorul de legislaţie privind relaţiile
internaţionale

1. Principiile dreptului internaţional
2. Tratatul - izvor de drept internaţional
3. Dreptul internaţional şi dreptul intern: receptarea şi aplicarea
instrumentelor juridice internaţionale în ordinea juridică a
României
4. Statele - subiecte de drept internaţional
5. Organizaţiile internaţionale guvernamentale şi rolul lor în
sistemul relaţiilor internaţionale contemporane
6. Regimul juridic al străinilor
7. Ordinea juridică a Uniunii Europene
8. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul intern al
statelor membre
9. Instituţiile Uniunii Europene
10. Politici ale Uniunii Europene şi politici în competenţa
exclusivă a statelor membre
11. Uniunea Europeană şi rolul său în relaţiile politice şi
economice actuale. Politica externă şi de securitate comună.
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12. Atribuţiile Parlamentului României în materie de politică
externă; mijloace de control parlamentar asupra politicii
externe
13. Regimul juridic al resortisanţilor statelor membre ale Uniunii
Europene cu domiciliul sau reşedinţa în România
14. Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene în
vederea participării României la procesul decizional al
instituţiilor Uniunii Europene.
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BIBLIOGRAFIE
A. Pentru postul de expert în cadrul Secţiei de drept public –
sectorul de legislaţie privind relaţiile internaţionale

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.590/2003 privind tratatele;
3. Legea nr.373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern
în domeniul afacerilor europene
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul
străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare;
5.

Hotărârea

Guvernului

nr.379/2013

privind

organizarea

si

funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene in
vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor
Uniunii Europene si pentru completarea art.2 alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.8/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului
Afacerilor Externe;
6. Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată)
7. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune
consolidată)
8. Directiva 2004/38/CE privind dreptul la libera circulaţie si şedere
pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii si membrii
familiilor acestora;
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9.

Decizia

Consiliului

2010/427/UE

privind

organizarea

i

funcţionarea Serviciului European de Acţiune Externă
10. BEŞTELIU, Raluca Miga, Drept internaţional public. Vol. I şi II,
ediţia a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
11. FUEREA, Augustin, Manualul Uniunii Europene, ediţia a V-a,
revăzută şi adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
12. FUEREA, Augustin (coord.), Tratatele fundamentale ale Uniunii
Europene, actualizat la 01.06.2013, Editura C.H.Beck, Bucureşti,
2013;
13. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=RO Tratatul privind Uniunea Europeană
14. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
15. www.europa.eu – Site-ul oficial al Uniunii Europene
16. www.mae.ro – Ministerul Afacerilor Externe
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B. Pentru postul de expert în cadrul Secţiei de drept privat - sectorul de
legislaţie comercială
1.
Izvoarele dreptului comercial
2.
Profesionistul şi întreprinderea în dreptul comercial
3.
Condiţiile de exercitare a activităţii economice (comerciale)
4.
Obligaţiile născute în legătură cu exploatarea unei întreprinderi
5.
Noţiunea de patrimoniu
6.
Diviziunile patrimoniului şi afectaţiunea de mase patrimoniale
7.
Fondul de comerţ
8.
Regulile speciale privind executarea obligaţiilor profesioniştilor
9.
Probaţiunea obligaţiilor profesioniştilor
10.
Contractul de societate
11.
Contractul de fiducie
12.
Administrarea bunurilor altuia
13.
Sistemul sancţionator de drept privat
14.
Nulitatea în domeniul comercial
15.
Nulităţi de drept societar. Nulitatea societăţii cu personalitate
juridică
16.
Societatea cu personalitate juridică. Reguli generale. Constituire
17.
Voinţa socială şi voinţa asociaţilor
18.
Reguli comune aplicabile societăţilor cu personalitate juridică
19.
Caracterele societăţii cu personalitate juridică
20.
Sancţiunile nerespectării regimului legal al constituirii societăţii cu
personalitate juridică
21.
Societatea pe acţiuni
22.
Societatea în comandită pe acţiuni
23.
Societatea în nume colectiv
24.
Societatea în comandită simplă
25.
Societatea cu răspundere limitată
26.
Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic
27.
Grupul de interes economic (GIE)
28.
Societatea europeană (Societas Europaea)
29.
Societatea cooperativă
30.
Societatea cooperativă europeană (SCE)
31.
Grupurile de societăţi
32.
Adunările generale ale asociaţilor/acţionarilor
33.
Anularea hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor
34.
Protecţia şi drepturile acţionarilor în societăţile pe acţiuni
35.
Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi constituirea
ipotecilor mobiliare
36.
Dobândirea de către societate a propriilor acţiuni
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Limitele arbitrajului în privinţa organelor instituţionale societare
Societăţile tranzacţionate pe o piaţă reglementată
Modificarea şi transformarea societăţilor cu personalitate juridică
Fuziunea şi divizarea societăţilor cu personalitate juridică
Dizolvarea şi lichidarea societăţii
Titlurile de credit; noţiune, claasificări şi funcţii
Cambia
Biletul la ordin
Cecul
Mandatul ad-hoc
Concordatul preventiv
Deschiderea procedurii insolvenţei
Reorganizarea judiciară
Procedura falimentului
Falimentul instituţiilor de credit
Falimentul societăţilor de asigurare şi reasigurare
Insolvenţa transfrontalieră
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BIBLIOGRAFIE
B. Pentru postul de expert din cadrul Secţiei de Drept privatsectorul de legislaţie comercială
Cursuri, tratate, monografii
-Angheni, S. - Raporturile juridice dintre profesioniştiicomercianţi, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
-Georgescu I.L. - Drept comercial român, vol. I şi II, Ed. All
Beck, Juridica Restitutio, Bucureşti, 2002;
-Beleiu, G. - Drept civil român. Introducere în dreptul civil.
Subiectele dreptului civil, ed. a 11-a rev. şi adăugită de M. Nicolae, P.
Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
-Cărpenaru, S.D. –Tratat de drept comercial român, - Conform
noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
-Cărpenaru, S.D. Piperea Gh., David S. - Legea societăţilor.
Comentariu pe articole, ed. a 5-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
-Piperea Gh. - Drept comercial. Intreprinderea, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2012;
-Prescure, T. Crisan, R. - Arbitrajul comercial - Modalitate
alternativa de solutionare a litigiilor patrimoniale, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2010;
-Sitaru, D.-A. Stănescu, Ş.A. Buglea C.P.- Dreptul comerţului
internaţional. Tratat. Partea generală şi Partea specială, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2009;
-Sitaru, D.-A. - Intermedierea în activitatea comercială, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2010;
-Turcu I. - Legea procedurii insolvenţei. Comentariu pe articole,
ed. 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
-Turcu I. - Tratat teoretic şi practic de drept comercial, vol. II,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
-Turcu I. - Tratat teoretic şi practic de drept comercial, vol. IV,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
-Turcu I. - Dreptul afacerilor intreprinderii. Vol. I, Ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2013.
Studii, articole
-Angheni S. - Dreptul comercial – între tradiţionalism şi
modernism, în C.J. nr.9/2010;
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-Angheni S. - Fuziunea transfrontalieră. O nouă provocare în
Dreptul afacerilor, în C.J. nr.10/2008;
-Băcanu I. - Firma şi emblema comercială, în R.D.C. nr.3/1998;
-Băcanu I. - Noua reglementare a fuziunii şi divizării societăţilor
comerciale, în R.D.C. nr.5/1999;
-Bratiş M. - Regimul juridic al conflictului de interese în care se
află fondatorii, asociaţii (acţionarii) şi membrii organelor executive
din cadrul societăţilor comerciale, în R.D.C. nr.3/2010;
-Catană R.N., Cărăbaş M.A. - Particularităţi ale eficienţei
instituţiei răspunderii civile a administratorilor şi directorilor
societăţilor comerciale, în contextul globalizării dreptului societar, în
R.R.D.A. nr.9/2010;
-Corlăţeanu S., Nae Ş., Rotaru M. - Bancruta frauduloasă –
infracţiune prevăzută în Legea nr.85/2006 şi în Codul penal 2009, în
R.D.C. nr.11/2009;
-Costin M.N., Titlul societar ca varietate a titlului de valoare, cu
specială privire la acţiuni, în R.D.C. nr.3/1998;
-Daghie D.-M., Munteanu C., Consideraţii privind dobândirea
calităţii de comerciant persoană fizică, în lumina prevederilor O.U.G.
nr.44/2008 (I), respectiv (II) în R.D.C. nr.10/2010, respectiv în R.D.C.
nr.11/2010;
-David S., Baias F., Răspunderea civilă a administratorului
societăţii comerciale, în Dreptul nr.8/1992;
-Herovanu L., Fondul de comerţ şi contractul de franciză, în
R.D.C. nr.2/2009;
-Herovanu L. - Fondul de comerţ şi internetul, în R.D.C. nr.7-8/2008;
-Miat C. - Statutul societăţii europene, în R.D.C. nr.7-8/2010;
-Mihăilă Ş., Bocşa M. - Reguli uniforme privind comerţul
electronic (I), (II), respectiv (III) în R.D.C. nr.11/2009, R.D.C.
nr.12/2009, respectiv în R.D.C. nr.2/2010;
-Piperea G. - Natura juridică a operaţiunilor imobiliare, în
R.D.C. nr.10/2000;
-Popescu C.L. - Posibilitatea de multiplicare în fapt a numărului
societăţilor cu răspundere limitată constituite de o singură persoană, în
R.D.C. nr.11/1997;
-Popescu I. - Fuziunile transfrontaliere – fuziuni la nivelul
Europei, în R.D.C. nr.10/2010;
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-Stepan A.-P. - Turchetto R., Analiză asupra transferului
dreptului de proprietate al acţiunilor la purtător. Consecinţe practice,
în R.D.C. nr.12/2009;
-Ţuca F. - Cesiune de acţiuni sau părţi sociale. Efectele asupra
calităţii de creditor al dividendelor, în Juridica nr.1/2000;
-Ungureanu O. - Uzurparea şi utilizarea abuzivă a numelui, în
Culegere de studii „In onorem Octavian Căpăţână”, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2007;
-Vârgolici A. - Incidenţa interdicţiei prevăzute de art.126 din
Legea nr.31/1990 republicată şi modificată în situaţia stabilirii
remuneraţiei administratorilor–acţionari prin hotărârea adunării
generale a acţionarilor, în R.D.C. nr.11/2010.
Legislaţie
-Constituţia României, republicată;
-Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.1122 din 29 noiembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Legislativ, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.193 din 8 martie 2005;
-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al
României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.206 din 11 aprilie 2013;
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.749 din 3 decembrie 2013;
-Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor
documente, în vederea adoptării/aprobării, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.319 din 14 mai 2009;
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-Hotărârea
Guvernului
nr.775/2005
pentru
aprobarea
Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare
a politicilor publice la nivel central, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.685 din 29 iulie 2005;
-Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.591/2012 privind
procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale
publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul
Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.437 din 30 iunie 2012;
-Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată;
-Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
-Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă;
-Legea societăţilor nr.31/1990;
-Legea nr.26/1990 privind Registrul comerţului, republicată;
-Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu
modificările ulterioare;
-Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei,
cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele
încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată;
-Legea nr.148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor
comerciale prin mijloace electronice;
-Legea concurenţei nr.21/1996, republicată;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind
privatizarea societăţilor comerciale;
-Legea camerelor de comerţ din România nr.335/2007;
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-Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi
supravegherea asigurărilor;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
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C. Pentru postul de expert din cadrul Secţiei de Evidenţă
oficială a legislaţiei şi documentare-sectorul de republicări,
rectificări, culegeri de acte normative-codexuri
1. Atribuţiile Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi
documentare
2. Procedura republicării şi rectificării actelor normative;
3. Conţinutul unui repertoriu legislativ
4. Reexaminarea legislaţiei: necesitate, criterii de evaluare a unui
act normativ în contextul legislativ
5. Stilul şi limbajul actului normativ
6. Structura actului normativ
7. Rolul normelor de tehnică legislativă în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative
8. Funcţia evidenţei legislaţiei în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative, cu referire specială la
sistematizarea, unificarea şi coordonarea întregii legislaţii.
Modalităţi de evidenţă a legislaţiei
9. Evenimente legislative intervenite pe durata existenţei unui act
normativ
10. Publicitatea şi intrarea în vigoare a normelor juridice
11. Motivarea proiectelor de acte normative
12. Redactarea actelor normative
13. Problematica actelor în executare
14. Implicaţiile declarării neconstituţionale a unei dispoziţii
normative având caracter abrogator
15. Sistematizarea şi unificarea legislaţiei
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BIBLIOGRAFIE
C. Pentru postul de expert din cadrul Secţiei de evidenţă
oficială a legislaţiei şi documentare-sectorul de republicări,
rectificări, culegeri de acte normative-codexuri
Doctrină
-I. Vida, Legistică formală – Introducere în tehnica şi procedura
legislativă, Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
-I. Vida, Procedura legislativă, Bucureşti, 1999;
-I. Muraru, Simina Tănăsescu (coordonatori), Constituţia
României – comentariu pe articole, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008;
-I. Mrejeru, Tehnica legislativă, Editura Academiei, Bucureşti, 1979;
-N. Popa, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck,
Bucureşti, 2002;
-I. Muraru, M. Constantinescu Drept parlamentar românesc,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
-I. Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii
politice, Ediţia 12, Editura CH Beck, Bucureşti, Vol I - 2005, Vol II – 2006;
-S. Popescu, V. Ţăndăreanu, Probleme actuale ale tehnicii
legislative, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
-S. Popescu, C. Ciora, V. Ţăndăreanu, Aspecte practice de
tehnică şi evidenţă legislativă, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti,
2008;
-Rapoartele privind activitatea Consiliului Legislativ din anii
1997-2013, publicate în Buletinul de informare legislativă, editat de
Consiliul Legislativ sau pe www.clr.ro.
Legislaţie
- Constituţia României, republicată
-Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.1122 din 29 noiembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Legislativ, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.193 din 8 martie 2005;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al
României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.206 din 11 aprilie 2013;
-Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor
documente, în vederea adoptării/aprobării, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.319 din 14 mai 2009;
-Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.591/2012 privind
procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale
publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul
Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.437 din 30 iunie 2012.
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