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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 Admitere recurs în intersul legii. Calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor 

Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de 
restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Î.C.C.J. – Completul 
competent să judece recursul în interesul legii. decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, M. Of. nr. 120 din 17 
februarie 2012) /14 
 Respingere recurs în interesul legii. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Momentul procesual până la care 

sunt aplicabile dispoziţiile art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 din Codul de procedură penală, referitoare la procedura de 
judecată simplificată (Î.C.C.J. – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 28 din 12 
decembrie 2011, M. Of. nr. 119 din 16 februarie 2012) /14 
 Competenţa instanţei de la domiciliul pârâtului de a soluţiona o acţiune personală cu privire la un imobil. 

Obligaţie de a face (Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 6316 din 22 
septembrie 2011) /16 
 Contract de vânzare-cumpărare. Pact comisoriu stipulat în favoarea uneia dintre părţi. Condiţii pentru 

calificarea ca abuzivă a unei clauze contractuale (Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 1646 din 18 aprilie 
2011) /16 
 Adunare Generală a Acţionarilor. Cererea acţionarilor de completare a ordinii de zi. Condiţii. Admitere recurs 

(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 2856 din 28 septembrie 2011) /18 
 Închiriere spaţii comune. Condominiu. Acord manifestat printr-un tabel nominal cu semnăturile proprietarilor 
şi nu printr-o hotărâre a adunării generale a proprietarilor. Acordul proprietarilor direct învecinaţi (Î.C.C.J., 
secţia comercială, decizia nr. 1578 din 13 aprilie 2011) /19 

 

Curţi de apel, tribunale şi judecătorii 
 Acţiune în anulare a unei hotărâri arbitrale. Admitere. Contract pentru distribuirea de medicamente. Dreptul 

cetăţeanului şi obligaţia corelativă a statului de a asigura medicamentele necesare (Curtea de Apel Bucureşti, 
secţia a IV-a civilă, decizia nr. 13 din 28 martie 2011) /22 
 Contract de consultanţă. Acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. Constatarea depăşirii 

limitelor mandatului. Acţiunea în rezoluţiune. Excepţia de neexecutare a contractului. Distincţia acţiune în 
realizare şi acţiune în constatare (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia nr. 119 din 8 februarie 
2011) /24 
 Acţiune în anularea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor privind desemnarea 

administratorului special al societăţii aflate în procedura insolvenţei. Acţiune comercială reglementată de art. 130 
din Legea nr. 31/1990 şi nu o acţiune specifică procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 (Curtea de 
Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 1608 din 30 noiembrie 2011) /26 
 Anularea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă. Reintegrarea în funcţie – inexistenţa unei obligaţii 

a angajatorului de a emite o decizie de reintegrare în funcţia deţinută anterior (Curtea de Apel Constanţa, secţia 
civilă, decizia nr. 209 din 17 mai 2011) /27 
 Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autoturism. Vicii ascunse grave (Curtea de Apel Galaţi, 

secţia civilă, decizia nr. 669 din 14 decembrie 2011) /29 
 Control al Curţii de Conturi a României. Legalitatea verificării exerciţiului bugetar al unităţii administrativ 

teritoriale. Excepţie de nelegalitate (Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, 
decizia civilă nr. 449 din 29 martie 2011) /30 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
 Societatea informaţională. Drept de autor. Internet. Furnizor de servicii de stocare. Prelucrarea informaţiilor 

stocate pe o platformă de reţea socială online. Instituirea unui sistem de filtrare a acestor informaţii pentru a 
împiedica schimbul de fişiere care aduc atingere drepturilor de autor. Absenţa unei obligaţii generale de 
supraveghere a informaţiilor stocate (C.J.U.E., Camera a treia, din 16 februarie 2012, cauza C-360/10) /31 

 


