
ANEXA NR. 2

TEMATICA DE EXAMEN ŞI BIBLIOGRAFIA

I. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER 
JURIDIC

1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de consilier     
    juridic.
2. Primirea în profesia de consilier juridic
3. Realizarea profesiei.
4. Demnitatea profesionala , incompatibilitate si compatibilitate.
5. Interdictii
6. Exercitarea profesiei de consiler juridic
7. Incetarea calitatii de consilier juridic
8. Drepturile si indatoririle consilerului juridic

BIBLIOGRAFIA: 

1. Legea nr. 514/2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
juridic, publicată în  Monitorul  Oficial al  României, partea I,  nr. 867 din 5 
decembrie 2003.
2. Statutul profesiei de consilier  juridic ,  publicat  în Monitorul Oficial al
României, partea I nr.684/29.07.2004

II. DREPT CIVIL

1.  Prescripţia  extinctivă.   Efectul  prescripţiei  extinctive.  Domeniul
prescripţiei  extinctive.  Termenele  de  prescripţie  extinctivă.  Cursul
prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen)
2.  Persoana  juridică.  Capacitatea  civilă  a  persoanei  juridice.  Identificarea
persoanei  juridice.  Înfiinţarea,  reorganizarea  şi  încetarea  persoanelor
juridice.
3. Teoria generală a proprietăţii. Proprietatea publică şi proprietatea privată. 
4. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale.
5. Răspunderea pentru ruina edificiului. Răspunderea pentru prejudiciile 
cauzate de lucruri în general.
6. Contractul de locaţiune.
7. Contractul de mandat.
8. Contractul de vanzare-cumpărare.
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III. DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Competenţa materială. Competenţa teritorială. Prorogarea competenţei.    .
    Strămutarea.
2. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă.
3. Procedura în faţa primei instanţe: cererea de chemare în judecată , 
intampinarea, cererea reconventionala, excepţiile procesuale.
4. Apelul si Recursul. 

IV. DREPT PENAL 

1. Abuzul în serviciu contra  intereselor publice.
2. Neglijenţa in serviciu.
3. Infracţiunea de luare de mită.
4. Infracţiunea de trafic de influenţă.
5. Infracţiunea de fals material in inscrisuri oficiale.
6. Infracţiunea de gestiune frauduloasă.

IV. DREPT  PROCESUAL PENAL 

1. Punerea in miscare a acţiunii penale.
2. Mijloace de probă în cadrul acţiunii penale.
3. Apelul si recursul.

Notă
În  vederea  pregătirilor  la  examen,  pentru  materiile  drept  civil  ,  drept
procesual  civil  ,  drept  penal  (  Noul  Cod Penal)  si  drept  procesual  penal
(  Noul  Cod  de  Procedură  Penală)  pot  fi  consultate,  cursuri  universitare,
manuale, tratate, monografii  si  orice alta documentatie in care se trateaza
tematica mentionata la fiecare materie.
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