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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA  

PENTRU PREGĂTIREA ÎN VEDEREA SUSŢINERII   

EXAMENULUI DE DEFINITIVARE IN PROFESIE 

PENTRU CONSILIERII JURIDICI STAGIARI  

membri ai C.C.J Neamț, care și‐au încheiat perioada de stagiu  
  
 

  
 

SECŢIUNEA 1 - LEGISLAŢIA, STATUTUL ŞI CODUL DEONTOLOGIC  
1.1.   Legea 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 
publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.867/05.12.2003, completată prin Legea nr. 246 
din 22 iunie 2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 556 din 27 iunie 2006; 
1.2.  Statutul profesiei de consilier juridic publicat în M.O. Partea I nr.684/29.07.2004 
cu modificările ulterioare, publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 
din 20 iunie 2014;  
 1.3.  Codul deontologic al consilierului juridic;  
  
SECŢIUNEA 2 - LEGISLAŢIE  
 2.1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 
2.2. Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 
modificărilr și completările ulterioare; 
2.3.  Codul muncii şi Legea nr. 62/2011 republicată a dialogului social, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
  
SECŢIUNEA 3 - DREPT CIVIL – CODUL CIVIL  
 3.1.   Aplicarea legii în timp (art. 6-8);  
 3.2.   Capacitatea civilă a persoanei fizice (art. 34-48)  ; 
 3.3.   Persoana juridică (art.187-251);  
 3.4.   Contractul (art. 1166-1323);  
 3.5.    Plata nedatorată (art.1341 – 1343);  
 3.6.   Apărarea dreptului de proprietate privată (art. 563 – 566, art. 643) ; 
 3.7.    Proprietatea publică (art. 858 – 875) ; 
 3.8.   Cartea funciară (art. 876 – 915) ; 
 3.9.   Răspunderea civilă (art. 1349 – 1395) ; 
3.10. Executarea obligațiilor (art. 1469 – 1565) ; 
3.11. Transmisiunea și transformarea obligațiilor (art. 1566 – 1614);  
3.12. Stingerea obligațiilor (art. 1615 -1634) ; 
3.13. Restituirea prestațiilor (art. 1635 – 1649) ; 
3.14. Contractul de vânzare (art. 1650 – 1762);   
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3.15. Contractul de locațiune (art. 1777 – 1835);  
3.16. Mandatul cu reprezentare (art. 2013- 2038);  
3.17. Imprumutul de folosință (art. 2146 – 2157) ; 
3.18. Tranzacția (art. 2267 – 2278);   
3.19. Ipoteca (art. 2343 – 2478) ; 
3.20. Prescripția extinctivă și decăderea (art. 2500 – 2556);  
  
SECŢIUNEA 4 - DREPT PROCESUAL CIVL - CODUL DE PROCEDURĂ 
CIVILĂ  
 4.1.  Acțiunea civilă (art. 29 -40);  
 4.2.  Judecătorul. Incompatibilitatea (art. 41 – 54);   
 4.3.  Părțile (art. 55 – 60);  
 4.4.  Alte persoane care pot lua parte la judecată (art. 61 – 79);  
 4.5.  Reprezentarea părților în judecată (art. 80 – 89) ; 
 4.6.  Competența instanțelor judecătorești (art. 94 – 147)  
 4.7.  Actele de procedură: Forma cererilor adresate instanțelor (art. 148 – 152);  
 4.8.  Nulitatea actelor de procedură (art.  174 – 179) ; 
 4.9.  Termenele procedurale (art. 180 – 186);  
4.10. Sesizarea instanței de judecată (art. 192 – 204) ; 
4.11. Întâmpinarea (art. 205 – 208);  
4.12. Cererea reconvențională (art. 209 – 210) ; 
4.13. Probele (art. 249 – 365);  
4.14. Renunțarea la judecată (art. 406 – 407);   
4.15. Renunțarea la dreptul pretins (art. 408 – 410);  
4.16. Hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților (art. 438 – 441);  
4.17. Suspendarea procesului (art. 411- 415) ; 
4.18. Perimarea cererii (art. 416 – 423) ; 
4.19. Cheltuielile de judecată (art. 451 – 455);  
4.20. Dispoziții generale aplicabile căilor de atac (art. 456 – 465);  
4.21. Apelul (art. 466 – 482);  
4.22. Titlul executoriu (art. 632 – 643);  
4.23. Participanții la executarea silită (art. 644 – 662);  
4.24. Sesizarea organului de executare (art. 663 – 672); 
4.25. Intervenția altor creditori (art. 690 – 696);  
4.26. Perimarea executării silite (art. 697 -699);  
4.27. Prescripția dreptului de a obține executarea silită (art. 706 – 711) ; 
4.28. Contestația la executare (art. 712 – 720) ; 
4.29. Bunuri mobile care nu se pot urmări (art. 727 – 730);  
4.30. Procedura ordonanței președințiale (art. 997 -1002) 4.31. Procedura ordonanței de 
plată (art. 1014 – 1025) ; 
  
SECŢIUNEA 5 - DREPT PENAL – CODUL PENAL  
 5.1.  Aplicarea legii penale în timp (art.3-7) ; 
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 5.2.  Infracţiunea-dispoziţii generale (art. 15-17) ; 
 5.3. Cauzele justificative (art.18-22);  
 5.4. Cauzele de neimputabilitate (art.23-31);  
 5.5. Autorul şi participanţii (art.46-52) ; 
 5.6.  Cauzele care înlătură răspunderea penală (art.152-159) ; 
 5.7.  Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (art. 160-164); 
 5.8.  Infracţiunea contra patrimoniului-furtul (art.228-231);  
5.9. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii:  
- abuzul de încredere (art.238) ; 
- gestiunea frauduloasă (art.242) ; 
- înşelăciunea (art.244);  
 5.10. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei:  
- nedenunţarea (art.266) ; 
- omisiunea sesizării (art.267) ; 
- favorizarea făptuitorului (art.269); 
- tăinuirea (art.270) ; 
- mărturia mincinoasă (art.273);  
- nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art.287) ; 
5.11.  Infracţiunile de corupţie:  
- luarea de mită (art.289);  
- darea de mită (art.290);  
- traficul de influenţă (art.291) ; 
 - cumpărarea de influenţă (art.292) ; 
5.12.  Infracţiunile de serviciu: 
 - delapidarea (art.295);  
- purtarea abuzivă (art.296) ; 
- abuzul în serviciu (art.297) ; 
- neglijenţa în serviciu (art.298) 5.13.  Infracţiunile de fals în înscrisuri:  
- falsul material în înscrisuri oficiale (art.320);  
- falsul intelectual (art.321);  
- falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322);  
- uzul de fals (art.323);  
  
 
SECŢIUNEA 6 - DREPT PROCESUAL PENAL – CODUL DE PROCEDURĂ 
PENALĂ  
6.1. Acţiunea penală (art.14-18) ; 
 6.2. Acţiunea civilă în procesul penal (art.19-28) ; 
 6.3. Măsurile preventive (art. 202-242) ; 
 6.4. Sesizarea organelor de urmărire penală –reguli generale (art.288-294);  
 6.5. Plângerea prealabilă (art.295-298);  
 6.6. Apelul (art. 408-425);  
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SECŢIUNEA 7 - CONTRACTE                       
 7.1. Redactarea pe scurt a unui contract din tipurile de contracte indicate:  
7.1.1. Contractul de vânzare;   
7.1.2. Contractul de împrumut de folosință (comodatul);   
7.1.3. Contractul de locațiune;   
7.1.4. Contractul de ipotecă; 7.1.5. Contractul de mandat.  
 
SECŢIUNEA 8- DREPTUL MUNCII -CODUL MUNCII 

8.1 Contractul individual de muncă (art. 10‐110); 
8.2 Timpul de muncă şi timpul de odihnă (art. 111‐158); 
8.3 Salarizarea (art. 159‐174); 
8.4. Sănătatea şi securitatea în muncă (art. 175‐191); 
8.5 Contractele colective de muncă (art. 229‐230); 
8.6 Răspunderea juridică (art. 241‐265); 

8.7 Jurisdicţia muncii (art. 266‐275) ; 

SECŢIUNEA 9 – SPEŢE 

9.1 Prezentarea lucrarii de sinteza, de maxim 30 de pagini, care va contine si o speță.. 

  

BIBLIOGRAFIA 
 Cu titlu de bibliografie se pot consulta şi studia, avându-se în vedere modificările 

legislative de ultimă oră:  
- cursuri universitare, manuale, tratate, monografii;  
- orice alte lucrări care tratează tematica menţionată mai sus;  
- volumul „TESTE GRILĂ pentru susţinerea examenelor de primire şi definitivare în 
profesia de consilier juridic”, Editura Pro Universitaria, 2018*)  
- volumul „ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE pentru pregătirea profesională a  
consilierilor juridici. Speţe: soluţii, analize şi interpretări”, Editura Pro Universitaria, 
2019 *)  
 *) volumul „TESTE GRILĂ pentru susţinerea examenelor de primire şi definitivare în 
profesia de consilier juridic”, Editura Pro Universitaria, 2018* se poate procura de la 
sediul Colegiului Consilierilor Juridici Neamt, B-dul Decebal, nr.3, Bl.3, ap.20, județul 
Neamț cu titlu gratuit. 

 


