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EDITORIAL
Dan Claudiu DĂN IŞOR, De la infl aţia legislativă la trecerea în galop pe lângă 
Parlament

p. 15

DOCTRINĂ
Dan Claudiu DĂNIȘOR, Înţelegerea trunchiată a competenţei exclusive a 
Curţii Constituţionale în domeniul contenciosului constituţional – (II). Partajul 
competenţelor de justiţie constituţională în raport de distingerea validităţii de 
conformitate

p. 19

Elena-Simina TĂNĂSESCU, Rolul comisiilor parlamentare în elaborarea legii p. 43

Ramona Delia POPESCU, Reprezentarea parlamentară: unicameralism sau 
bicameralism

p. 55

Verginia VEDINAŞ, Cristian BITEA, Aspecte de neconstituţionalitate a Legii 
nr. 278/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 
pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii

p. 67

Ştefan NAUBAUER, Noile reglementări adoptate prin Legea nr. 270/2010 privind 
modifi carea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat (III)

p. 72

Nicolas QUELOZ, «Nouvelle pénologie» et pressions sécuritaires sur les prisons p. 87

Lavinia Elena SMARANDACHE, Comerciantul persoană fi zică. Aspecte esenţiale 
privind: drepturile, obligaţiile şi pierderea calităţii (II)

p. 98

ACTE NORMATIVE COMENTATE
Dan CHIRICĂ, O privire asupra noului Cod civil. Titlul preliminar p. 113

JURISPRUDENŢA 
CURŢII CONSTITUŢIONALE
41. Decizia nr. 1.105 din 21 septembrie 2010 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 
pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind fi nanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri fi nanciare (cu notă de George Gîrleşteanu)

p. 139

42. Decizia nr. 1276 din 12 octombrie 2010 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) teza fi nală din Legea sindicatelor 
nr. 54/2003 (cu notă de Roxana Cristina Radu)

p. 154
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JURISPRUDENŢA 
ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIILE UNITE

p. 165 43. Sancţiuni alternative. Posibilitatea instanţei de a înlocui sancţiunea amenzii 
cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii (Î.C.C.J., Secţiile Unite, 
decizia nr. 7 din 20 septembrie 2010)

SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
p. 170 44. Desen industrial. Acţiune pentru interzicerea utilizării desenului industrial 

pentru care s-a constituit depozit naţional reglementar (Î.C.C.J., secţia civilă şi de 
proprietate intelectuală, decizia nr. 3007 din 14 mai 2010)

SECŢIA PENALĂ
p. 175 45. Recurs. Motivarea hotărârilor judecătoreşti. Convenţia europeană pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 6 par. 1 (Î.C.C.J., 
secţia penală, decizia nr. 4222 din 25 noiembrie 2010)

SECŢIA COMERCIALĂ

p. 178 46. Principiul accesorium sequitur principale. Contract de garanţie accesoriu unui îm-
prumut. Vicierea consimţământului garanţilor şi consecinţele sale juridice  (Î.C.C.J., 
secţia comercială, decizia nr. 3628 din 2 noiembrie 2010, cu notă de Sevastian Cercel)

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
p. 184 47. Act administrativ. Interes legitim public. Interes legitim privat. Acţiune în contencios 

administrativ prin care se invocă apărarea unui interes legitim public. Condiţia justifi cării 
în principal a unui interes legitim privat (Î.C.C.J., secţia contencios administrativ şi fi scal, 
decizia nr. 1054 din 25 februarie 2010, cu notă de George Gîrleşteanu)

p. 190 48. Contract de achiziţie publică. Inserarea unei clauze arbitrale. Competenţă exclusivă. 
Nelegalitate. Libertate contractuală (Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, 
decizia nr. 3483 din 29 iunie 2010, cu notă de Elena Mădălina Nica)

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

p. 197 49. Aviz de mediu. Zonă costieră. Construcţii. Anulare act administrativ. Recurs 
(C. Apel Constanţa, secţia comercială, maritimă şi fl uvială, contencios administrativ şi 
fi scal, decizia nr. 843 din 22 noiembrie 2010, cu notă de Robert Bischin)
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50. Valabilitatea ca donaţie a unui contract de vânzare-cumpărare nul (C. Apel 
Craiova, secţia civilă, decizia civilă nr. 3128 din 2 noiembrie 2006, cu notă de Dan 
Ştefan SPÂNU)

p. 204

CRONICA ARBITRAJULUI
51. Clauză compromisorie defi citară datorită denumirii eronate sau incomplete a 
instituţiei de arbitraj. Excepţia de necompetenţă a arbitrajului (Curtea de Arbitraj 
Comercial Internaţional, sentinţa arbitrală nr. 93 din 23 aprilie 2010, cu nota de 
Ştefan Scurtu)

p. 225

52. Clauză compromisorie defi citară datorită nedesemnării instituţiei de arbitraj. 
Validarea ei prin neridicarea excepţiei de necompetenţă a arbitrajului de către 
pârâtă (Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional, sentinţa arbitrală nr. 88 din 
16 aprilie 2010, cu nota de Ştefan Scurtu)

p. 227

53. Excepţia inoperabilităţii convenţiei arbitrale ca urmare a desfi inţării 
contractului principal. Autonomia juridică a clauzei compromisorii în raport cu 
contractul principal (Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional, sentinţa arbitrală 
nr. 24 din 11 februarie 2010, cu nota de Ştefan Scurtu)

p. 228

JURISPRUDENŢĂ C.E.D.O./
JURISPRUDENŢĂ STRĂINĂ
54. Concedieri colective. Plăţi compensatorii. Neplată. Jurisprudenţă divergentă. 
Recurs în anulare. Recurs în interesul legii. Principiul securităţii juridice. Încălcare. 
Violarea art. 6 par. 1 din Convenţie (Secţia a III-a a Curţii Europene, hotărârea din 
2 noiembrie 2010, privind cererea nr. 38155/02, Ștefănică şi alţii c. României, selecţie, 
rezumat şi traducere neofi cială din limba franceză de Bianca Selejan-Guţan)

p. 227

55. Expunerea unui crucifi x în sălile de clasă ale unei şcoli. Dreptul la educaţie 
(art. 2 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie). Libertatea religioasă (art. 9 din 
Convenţie). Interzicerea discriminării (art. 14 din Convenţie). Terţi intervenienţi 
în cauză. Schimbarea jurisprudenţei. Decizie luată cu majoritate de 15 la 2 de 
neîncălcare a dreptului la educaţie. Opinii concurente. Opinie separată de încălcare 
a dreptului la educaţie [CEDO, Marea Cameră, hotărârea din 18 martie 2011 privind 
cererea nr. 30814/06, pronunţată în cauza Lautsi şi alţii contra Italiei, cu rezumat şi 
notă de Ciprian Ionuţ Cioroianu şi Dragoş-Alexandru Efrim]

p. 231


