Cuprins general
A. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR____________________________ 1
I. 		 Încheierea, executarea, modificarea contractelor, angajarea
răspunderii contractuale, garanţiile personale şi reale___________ 1
1. 	 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) ________________ 1
2.

O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie
şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar‑fiscale în domeniul
bancar (extras)________________________________________ 127

3.

Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de
bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi
între aceştia şi autorităţi contractante_______________________ 132

4.

Directiva 2011/7/UE din 16 februarie 2011 privind combaterea
întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale________ 140

5.

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
(extras)______________________________________________ 156

6.

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil (extras)_____________________ 171

II. 		 Proba contractelor_______________________________________ 175
7.

III.

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă (extras)_________________________________________ 175

Protecţia consumatorilor în materie contractuală_____________ 183
8.

O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor_____________ 183

9.

Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului________________ 210

10. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele
încheiate între profesionişti şi consumatori__________________ 231
11. Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind
clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii_______ 238

IV. Modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor izvorâte
din contracte____________________________________________ 247
12. Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (extras) ____________________________ 247
13. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
(extras)______________________________________________ 267
14. O.G. nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă
a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi __________________ 270
B. CONTRACTE SPECIALE_____________________________________ 289
15. 	 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (extras)_______________ 289
16. O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing
şi societăţile de leasing__________________________________ 316
17. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal (extras)_____________ 327
18. O.G. nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei____________ 331
C. TITLURI DE VALOARE_______________________________________ 335
19. Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin__________ 335
20. Legea nr. 59/1934 asupra cecului_________________________ 361
D. BIBLIOGRAFIE_____________________________________________ 380

