
Doctrină 

 Răspunderea penală a persoanei juridice, Petruţ CIOBANU /3 
 Poprirea reglementată de noul Cod de procedură civilă. Rolul instituţiilor din 

sistemul bancar în cadrul popririi, Ianfred SILBERSTEIN /6 

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

 Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Pensie de invaliditate. Art. 73 alin. (1) din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Curtea Constituţională, 
decizia nr. 680 din 26 iunie 2012, M.Of. nr. 566 din 
 9 august 2012) /13 

Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

 Transmiterea pe cale succesorală a dreptului de a formula cerere de restituire a unui 
imobil în baza Legii nr. 10/2001. Depunerea notificării de către moştenitori în 
termenul prevăzut de lege. Calitatea de persoană îndreptăţită (Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 1534 din 6 martie 2012) /14 
 Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 221/2009. Modificări legislative aduse prin 

Legea nr. 202/2010 referitoare la cale de atac (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I 
civilă, decizia nr. 2041 din 21 martie 2012) /17 
 Imobil preluat abuziv de stat. Acţiune în revendicare formulată după intrarea în 

vigoare a Legii nr. 10/2001 în lipsa parcurgerii procedurii administrative. Aplicarea 
prioritară a dispoziţiilor legii speciale (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I 
civilă, decizia nr. 2179 din 23 martie 2012) /19 
 Societate în insolvenţă. Acţiune în pretenţii promovată de administratorul special. 

Calitate procesuală activă. Condiţii (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a 
civilă, decizia nr. 427 din 2 februarie 2012) /22 
 Contract de închiriere. Trecerea bunului din domeniul privat în domeniul public al 

statului. Excepţia lipsei calităţii procesuale active (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
secţia a II-a civilă, decizia nr. 806 din 21 februarie 2012) /23 
 Acţiune în constatarea nulităţii absolute a hotărârii AGA. Interes în promovarea acţiunii 

(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1225 din 7 martie 2012) 
/24 

Jurisprudenţa curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor 

 Procedura insolvenţei. Interesul personal al lichidatorului judiciar (Curtea de Apel 
Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 820 din 5 aprilie 2012) /27 
 Suspendare facultativă. Neatârnarea în totul sau în parte a dezlegării pricinii, de 

existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi (Curtea de Apel 
Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 1257 din 8 martie 2012) /28 
 Suspendarea dreptului de a purta şi folosi armă letală (Curtea de Apel Oradea, secţia 

a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2167 din 10 mai 2012) /29 
 Lichidator. Decont final al cheltuielilor de lichidare a unei societăţi comerciale (Curtea 

de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 255 
din 30 aprilie 2012) /31 
 Certificat medico-legal. Acţiune în anulare (Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, 

de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2294 din 17 mai 2012) /32 
 Insolvenţă. Închiderea procedurii în temeiul art.132 alin.2 din Legea nr. 85/2006 

(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
decizia nr. 425 din 14 iunie 2012)  /33 



 Faliment. Contestaţie formulată de creditoare împotriva tabelului de creanţe al 
debitoarei. Creanţă afectată de o condiţie suspensivă. Subrogaţie legală (Curtea de 
Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de condencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 363 
din 31 mai 2012)  /34 

 Persoane persecutate din motive politice. Domiciliu obligatoriu. Deportare. 

Persoană strămutată (Curtea de Apel Galaţi, secţia de contencios administrativ, decizia 

nr. 339 din 19 ianuarie 2012) /35 


