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Împreunã la început de drum
Adaptarea legislaþiei fiscale române la cerinþele Uniunii Europene –
Codul fiscal
Aspecte juridice cu privire la implementarea legislaþiei comunitare
privind conglomeratele financiare
Banca Naþionalã a României în perspectiva unei bãnci centrale
în cadrul Sistemului European al Bãncilor Centrale
Încheierea contractelor la distanþã
Probleme teoretice ºi practice referitoare la autentificarea actelor
de ipotecã
Aspecte juridice privind evidenþierea creanþelor bancare în conturi
extrabilanþiere
Incidenþa ajutorului de stat în activitatea de creditare a agenþilor
economici de bãncile comerciale
Posibilitatea instituirii unui drept de ipotecã asupra imobilelor aflate în
capitalul social al societãþilor comerciale
Aspecte privind competenþa executorului bancar
Posibilitãþi de recuperare de cãtre bãnci a creanþelor, prin distribuirea
sumelor rezultate din executare silitã, în cazul concursului de creditori
cu AVAS-ul
Noi perspective legislative privind poprirea asupra conturilor bancare
Obligaþiile bãncii terþ poprit cu privire la sumele de natura veniturilor
salariale/pensii aflate în conturi curente bancare

Jurisprudenþã – rezumate ºi comentarii
Scrisoare de garanþie bancarã. Condiþie „pur potestativã din partea ordonatorului scrisorii”. Nulitate
Cec. Condiþii de validitate
Cesiune de creanþã în scopul garantãrii unei creanþe bancare. Opozabilitate. Condiþii
Activitãþi de schimb valutar desfãºurate de bãnci. Protecþia consumatorilor. Proces-verbal de contravenþie.
Anulare
Accesul la informaþii de interes public. Inaplicabilitatea Legii nr. 544/2001 în cazul bãncilor
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79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE ºi 93/22/CEE ale Consiliului ºi a Directivelor 98/78/CE ºi
2000/12/CE ale Parlamentului European ºi Consiliului
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