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Tehnici de pregătire și elaborare a consultanței juridice scrise. 

Relevanța aspectelor practice în elaborarea consultanței scrise 

Av.dr.Luminița-Dana Tomoaia 

 

Timp alocat: 3 ore  

 

I. Etapele consultanţei juridice scrise 

1. Angajare client 

2. Solicitare acordare informaţii caz 

3. Studiere doctrină şi practică judecătorească 

4. Aplicarea practicii şi a doctrine la cazul concret din speţă 

5. Redactarea consultanţei juridice scrise  

6. Determinarea clientului în vederea angajării ulterioare pe cazul concret 

7. Răspunderea avocatului vizavi de consultanţa scrisă  

 

II. Formele de realizare a consultanţei scrise  

1. Redactarea unui punct de vedere asupra unei legi, jurisprudenţe, doctrine.  

2. Redactarea opiniei juridice asupra unui caz. 

3. Consultanţa juridică scrisă (soluţionarea propriu zisă a cazului) 

 

III. Speţe 

 

Redactaţi un model de consultanţă scrisă pe următoarea solicitare: 

 

1. Cetăţean străin vă contactează pentru a primi o consultanţă scrisă, acesta având intenţia de a 

cumpăra un teren (intravilan sau nu) în România. Vă solicită să comunicaţi în termen de 10 zile toate 

formalităţile cerute de către legislaţia în vigoare, respectiv drepturi şi interdicţii, acte, formalităţi, 

taxe, termene, etc. Vă solicită de asemenea să schiţaţi un draft al contractului de vânzare cumpărare 

cu anexele necesare. Vă comunică că acesta nu se poate deplasa în România deoarece ar urma să fie 

carantinat. 
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2. Persoana fizică străină (fizică sau juridică) vă solicită o consultanţă scrisă privind înfiinţarea unei 

societăţi comerciale în România cu scopul de a investi în piaţa imobiliară, având nevoie de informaţii 

privind legislaţia actuală, acte necesare, cheltuieli, termene. 

 

3. Contabilul unei societăţi comerciale realizează înregistrări contabile denaturate şi fals şi uz de fals 

în înscrisuri, cu scopul sustragerii unor sume de bani din contabilitate în condiţiile în care societatea 

are angajat un contract de audit financiar, cu o altă societate pe perioada respectivă. Redactaţi o 

opinie juridică privind antrenarea răspunderii contractuale a firmei de audit financiar care nu a 

sesizat faptele comise de contabil, societaţii auditate.  

 


