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Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

 Recurs în interesul legii. Respingere. Procedura de executare silită a titlurilor executorii 
avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, 
decizia nr. 1 din 16 ianuarie 2012, M. Of. nr. 210 din 29 martie 2012) /10 
 Dobândirea dreptului de proprietate asupra unui teren prin invocarea uzucapiunii de lungă 

durată. Sarcina dovedirii viciilor posesiei (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I-a 
civilă, decizia nr. 7038 din 11 octombrie 2011) /10 

 Imobil preluat abuziv de stat. Notificare. Dispoziţie emisă în procedura Legii nr. 10/2001, 
atacată în instanţă după apariţia Legii nr. 247/2005. Măsuri reparatorii prin echivalent 
bănesc. Stabilirea cuantumului despăgubirilor de către instanţa de judecată (Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, secţia I-a civilă, decizia nr. 7880 din 4 noiembrie 2011) /11 
 Hotărâre AGA de majorare a capitalului social al unei societăţi naţionale. Natura juridică a 

sumei cu care se majorează capitalul social (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a 
civilă, decizia nr. 3275 din 25 octombrie 2011) /13 
 Obligaţii comerciale. Novaţie. Efecte şi consecinţe. Contract de leasing imobiliar (Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 1779 din 10 mai 2011) /14 
 Casare cu trimitere spre rejudecarea apelului dispusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 

202/2010. Instanţa competentă. Căi de atac (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia 
penală, încheierea nr. 178 din 1 februarie  
2012) /16 

Jurisprudenţa curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor 

 Cerere a unitaţii administrativ-teritoriale de obligare a proprietarului unui apartament 
dobândit prin transmisiuni succesive, situat într-un bloc din cele ridicate de stat anterior 
anului 1991, să încheie contract de concesiune pentru terenul pe care este ridicat blocul. 
Recurs respins (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind 
conflicte de muncă şi de asigurări sociale, decizia nr. 2154 din 5 aprilie 2011) /17 
 Societate comercială. Lichidare voluntară. Înregistrare menţiuni în Registrul Comerţului 

(Curtea de Apel Constanţa, secţia comercială, decizia nr. 205 din 16 februarie 2011) /19 
 Acţiune având ca obiect anularea actului administrativ fiscal emis de autoritatea publică 

privind stabilirea răspunderii solidare a reclamantului în calitate de administrator al unei 
societăţi comerciale cu răspundere limitată (Curtea de Apel Constanţa, secţia comercială, 
decizia nr. 70 din 27 ianuarie 2011) /20 
 Calificarea acţiunii – obligaţie a instanţei de judecată. Stabilirea caracterului patrimonial 

al acţiunii. Contract de antrepriză. Inadmisibilitatea recursului la recurs (Curtea de Apel 
Constanţa, secţia civilă, decizia nr. 426 din 19 septembrie 2011) /22 

 Proces-verbal de cercetare la faţa locului. Nesemnarea procesului-verbal de către martorii 
asistenţi. Achitare (Curtea de Apel Galaţi,  
secţia penală, decizia nr. 1471 din 28 septembrie 2011) /25 
 Procedura insolvenţei. Creanţă stabilită printr-o hotărâre judecătorească străină 

nerecunoscută în România. Consecinţe (Curtea de Apel Timişoara, secţia comercială, 
decizia nr. 285 din 15 februarie 2011) /28 

 Contestaţie la executare. Terţ. Justificarea dreptului pretins a fi vătămat prin executare 
(Curtea de Apel Timişoara, secţia civilă, decizia nr. 104 din 16 februarie 2011) /29 
 Contestaţie în anulare. Contencios administrativ şi fiscal (Curtea de Apel Oradea, secţia a 

II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2656 din 7 decembrie 2011) /31 



 Scutirea de la plata impozitului pe clădiri. Persoane cu handicap. Clădire şi teren aferent 
folosite ca domiciliu (Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, decizia nr. 2228 din 7 noiembrie 2011) /32 
 Taxă judiciară de timbru. Acţiune în constarea nulităţii unui contract de întreţinere. 

Domeniul de aplicare al dispoziţiilor art. 15 lit. c din Legea nr. 146/1997 (Curtea de Apel 
Alba-Iulia, secţia I civilă, decizia nr. 707 din 7 octombrie 2011) /33 

 Neexecutarea la termen a unei obligaţii contractuale. Acţiune în rezoluţiunea convenţiei 
(Curtea de Apel Alba-Iulia, secţia I civilă, decizia nr. 818 din 3 noiembrie 2011) /34 

 Contract de leasing financiar. Procedura insolvenţei. Clauză abuzivă. Clauză penală. Consumator. 

Protecţia consumatorului (Curtea de Apel Ploieşti, secţia comercială, decizia nr. 1587 din 5 iulie 2011) /35 


