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Cuprins
Organizare Judiciară
Depă܈irea limitelor libertă܊ii de exprimare a
judecătorilor, ca urmare a publicării în mediul online
a articolului !Nimic despre cum un tovarăú procuror
a devenit preúedintele tuturor judecătorilor".
Încălcarea dispozi܊iilor Codului deontologic ............... 4
Drept Civil
[ 1 ] Răspundere delictuală. Asigurare. Subrogarea
asigurătorului. PrescripĠie. Efecte ...............................8
[ 2 ] Expropriere. Concursul dintre legea specială
܈i legea generală ........................................................10
[ 3 ] CondiĠia repunerii în termenul de acceptare
a succesiunii ..............................................................12

Contencios Administrativ
[ 12 ] ExcepĠie de nelegalitate act administrativ.
CompetenĠa de soluĠionare a excepĠiei după intrarea
în vigoare a Noului Cod de procedură civilă ............29
[ 13 ] PoliĠist pensionat pentru invaliditate. Lipsa dovezii
rănirii în timpul serviciului ......................................30
Dreptul Func܊iei Publice
[ 14 ] Contestarea ordinului de delegare a unui funcĠionar
public. InstanĠa competentă. NerelevanĠa rangului
instituĠiei publice emitente ........................................31
[ 15 ] Litigiu privind funcĠionarii publici cu statut special.
Asigurarea plăĠii sumelor necesare asigurării
asistenĠei juridice a poliĠistului .................................32

Dreptul Familiei
[ 4 ] Proces de divorĠ. Aplicabilitatea în speĠă a
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2201/2003
privind competenĠa, recunoaúterea ܈i executarea
hotărârilor judecătoreúti în materie matrimonială
܈i în materia răspunderii părinteúti ............................14
Asigurări Sociale
[ 5 ] Reconstituirea vechimii în muncă pe cale judecătorească. Valorificarea stagiului de cotizare atestat
în urma acestei proceduri în calculul pensiei ............15
Dreptul Muncii
[ 6 ] Plată drepturi salariale. Încheierea în formă scrisă
a contractului individual de muncă # cerinĠă
ad validitatem............................................................17
[ 7 ] Concedierea salariatului în perioada efectuării
concediului de odihnă. Nelegalitatea deciziei ...........19
Societă܊i
[ 8 ] Procedura legală pentru reducerea capitalului
social al societăĠii pe acĠiuni .....................................22
Procedura Insolven܊ei
[ 9 ] Cerere de deschidere a procedurii insolvenĠei
societăĠii dizolvate. Respingere. Dovada
existenĠei unei creanĠe certe ܈i exigibile ...................24
Contencios Fiscal
[ 10 ] Aplicarea principiului constituĠional al neretroactivităĠii legii în cazul dispoziĠiilor sancĠionatorii
cuprinse în Codul de procedură fiscală .......................25

Drept Procesual Civil
[ 16 ] Recurs declarat numai de intervenientul accesoriu.
Respingere ca neavenit .............................................34
[ 17 ] Revizuirea unei hotărâri în recurs. Îndeplinirea
cumulativă a cerinĠelor impuse de text pentru
admiterea cererii. AdeverinĠa eliberată de unitatea
intimată ulterior pronunĠării hotărârii .......................35
[ 18 ] Ajutor public judiciar ................................................36
Drept Penal
[ 19 ] Reabilitarea judecătorească. GraĠiere. Pedeapsa
care trebuie avută în vedere la calculul
termenului de reabilitare ...........................................37
[ 20 ] Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul
de către o persoană care nu posedă permis de
conducere úi care consumase băuturi alcoolice.
Individualizarea pedepsei în sensul redozării
cuantumului raportat la circumstanĠele personale .....39
Drept Procesual Penal
[ 21 ] Executarea sancĠiunii pecuniare aplicată printr-o
hotărâre a unei instanĠe dintr-un stat membru UE.
CompetenĠa judecătoriei în soluĠionarea cererii .......42
[ 22 ] Dreptul la rejudecarea cauzei după extrădarea
condamnatului în România. Caracterul facultativ
al rejudecării cauzei pentru instanĠa sesizată
cu cererea de rejudecare ............................................43
[ 23 ] AcĠiunea civilă în procesul penal. Calitate
procesuală activă. ContribuĠie lunară la
întreĠinerea părĠii civile .............................................45
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Drept Administrativ
[ 11 ] Verificarea de către instanĠa de judecată a cererii
privind excepĠia de nelegalitate. Raportul
procesual subiectiv ....................................................27
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