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CURŢII CONSTITUŢIONALE
111. Decizia nr. 536 din 28 aprilie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionali-
tate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură iscală (comentariu de Mădălina Cristina Putinei)
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JURISPRUDENŢA  
ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA CIVILĂ ȘI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
112. Aplicarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în hotărârile 
instanţelor interne. Marca. Acţiune privind interzicerea utilizării numelui comercial 
înregistrat ca marcă anterior (Î.C.C.J., decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011, secţia 
civilă şi de proprietate intelectuală, cu notă de drd. Gabriela Zanir)
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aplicabile. Cuantumul daunelor morale (Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate inte-
lectuală, decizia nr. 225 din 18 ianuarie 2011, cu notă de drd. Ciprian Cioroianu)
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p. 169 114. Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenţa plagiatului. Aplicabilitatea 
dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996 (Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate inte-
lectuală, decizia nr. 8 din 11 ianuarie 2011, cu notă de drd. Dragoş-Alexandru Efrim)

p. 178 115. Expulzare. Drept la liberă circulaţie. Drept comunitar. Recurs. Art. 304 pct. 9 
C. pr. civ. (Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1384 din  
17 februarie 2011, comentariu realizat de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, 
TRIBUNALELOR, TRIBUNALELOR 
SPECIALIZATE, JUDECĂTORIILOR ŞI 
A ALTOR ORGANE CU ACTIVITATE 
JURISDICŢIONALĂ

p. 189 116. Control vamal ulterior. Condiţii. Stabilirea valorii în vamă. Cheltuieli de transport 
(C. Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi iscal, decizia civilă nr. 54 din 
13 ianuarie 2011)

p. 195 117. Deductibilitatea TVA. Condiţii. Achiziţionarea de bunuri destinate utilizării în 
folosul operaţiunilor taxabile (C. de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi 
iscal, decizia civilă nr. 542 din 12 aprilie 2011)

p. 213 118. Executare silită. Comunicarea somaţiei de plată. Nerespectarea prevederilor 
legale (C. de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi iscal, decizia civilă  
nr. 535 din 12 aprilie 2011)

CRONICA ARBITRAJULUI
p. 235 119. Denumirea incompletă a instituţiei de arbitraj şi valabilitatea clauzei 

compromisorii. Prepusul cu mandat tacit are puteri depline să exercite comerţul 
patronului său. Clauza penală unilaterală este valabilă. Regula ireductibilităţii 
clauzei penale nu se aplică şi clauzei penale abuzive (Curtea de Arbitraj Comercial 
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, sentinţa arbitrală 
nr. 76 din 30 martie 2010, dosar nr. 370/2009, cu notă de prof. univ. dr. Ştefan Scurtu)

JURISPRUDENŢĂ C.E.D.O./ 
JURISPRUDENŢĂ STRĂINĂ

p. 249 120. Dreptul la viaţă în spitalele din România, o repetabilă povară? Spital public. 
Naştere naturală. Nerespectarea recomandării operaţiei de cezariană. Decesul nou-
născutului. Expertiză medico-legală. Neînceperea urmăririi penale. Dreptul la viaţă. 
Obligaţii procedurale. Violare (comentariu de Bianca Selejan-Guţan)
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