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� ConsideraŃii privind exercitarea autorităŃii părinte�ti de către ambii părinŃi, 
concomitent �i în mod egal, în caz de divorŃ, în lumina dispoziŃiilor Codului civil, 
Mihaela Adriana Mihaela Adriana Mihaela Adriana Mihaela Adriana OPRESCUOPRESCUOPRESCUOPRESCU, Mugurel Marius Mugurel Marius Mugurel Marius Mugurel Marius OPRESCUOPRESCUOPRESCUOPRESCU /3333 
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� Încheiere prin care judecătoria a dispus suspendarea judecăŃii în caz de extrădare 
activă. Recurs. InstanŃa competentă (Înalta Curte de CasaŃie �i JutiŃie, secŃia penală, 
încheierea nr. 289 din 21 februarie 2012) /11111111 

� Judecata în cazul recunoa�terii vinovăŃiei. InfracŃiune care se pedepse�te cu 
detenŃiune pe viaŃă. Tentativă la infracŃiunea de omor deosebit de grav (Înalta Curte 
de CasaŃie �i JustiŃie, secŃia penală, decizia nr. 250 din 27 ianuarie 2012) /11111111 

� Judecata în cazul recunoa�terii vinovăŃiei. Recurs. Art. XI din O.U.G. nr. 121/2011 
(Înalta Curte de CasaŃie �i JustiŃie,  
secŃia penală, decizia nr. 72 din 17 ianuarie 2012) /14141414 

� Contract de vânzare;cumpărare acŃiuni încheiat cu AgenŃia Domeniilor Statului. 
Caracterul de titlu executoriu conferit contractului la data intrării in vigoare a O.U.G 
nr. 64/2005. Efecte asupra prescripŃiei (Înalta Curte de CasaŃie �i JustiŃie, secŃia a II;a 
civilă, decizia nr. 1524 din 20 martie 2012) /16161616 

� Incident de plată. Introducerea în circuitul bancar a unui CEC fără acoperire. 
Invocarea culpei beneficiarului instrumentului de plată. Admitere recurs (Înalta Curte 
de CasaŃie �i JustiŃie, secŃia a II;a civilă, decizia nr. 1327 din 9 martie 2012) /17171717    
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� Contestarea deciziei de desemnare a administratorului judiciar de către creditorul 
majoritar. Admitere recurs (Curtea de Apel Oradea, secŃia a II;a civilă, decizia nr. 31 
din 16 ianuarie 2012) /19191919 

� Onorariu avocat. Criterii de apreciere (Curtea de Apel GalaŃi, secŃia I civilă, decizia nr. 
53 din 6 iunie 2012) /22222222 

� AcŃiune prin care se solicită obligarea pârâŃilor de a;�i da consimŃământul. Criterii de 
apreciere a bunei;credinŃe. Admitere recurs (Curtea de Apel Alba, secŃia I civilă, 
decizia civilă nr. 114 din 1 martie 2012) /23232323 

� Deducere TVA. Delegarea managementului unui societăŃi comerciale (Curtea de Apel 
Suceava, decizia nr. 1876 din 10 aprilie  
2012) /25252525 

� Proces;verbal întocmit de Garda Financiară. Natura juridică (Curtea de Apel Suceava, 
secŃia a II;a civilă, de contencios administrativ �i fiscal, decizia nr. 319 din 32 ianuarie 
2012) /26262626 

� AutorizaŃie de construire. Legea nr. 50/1991 (Curtea de Apel Bra�ov, secŃia de 
contencios administrativ, decizia nr. 2068 din 24 aprilie 2012) /29292929 

� ExcepŃia de nelegalitate prevăzută de art. 4 din Legea nr. 554/2004 (Curtea de Apel 
Bra�ov, secŃia contencios administrativ, decizia nr. 560 din 8 februarie 2012) /31313131    
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� Încheiere de îndreptare a erorii materiale. Schimbarea încadrării juridice (Curtea de 
Apel Bra�ov, secŃia penală, decizia nr. 232 din 16 martie 2012) /33333333 

� Legături personale cu minorul. Limitări ale acestui drept. Interesul superior al 
minorului (Curtea de Apel ConstanŃa, secŃia I civilă, decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012) 
/33333333 

� Dobânda contractuală prevăzută în contractul de împrumut constituie obiectul 
infracŃiunii de în�elăciune (Curtea de Apel Bra�ov,  
secŃia penală, decizia nr. 253 din 16 martie 2012) /34343434 

� Criteriile ce trebuie avute în vedere la încredinŃarea minorului (Curtea de Apel 
Bucure�ti, secŃia a III;a civilă �i pentru cauze cu minori �i de familie, decizia nr. 1056 
din 7 iunie 2012) /34343434 

� Legea nr. 10/2001. Inaplicabilitate. Imobile confiscate prin hotărâre penală de 
condamnare pentru comiterea unei infracŃiuni economice (Curtea de Apel ConstanŃa, 
secŃia I civilă, decizia nr. 448 din 13 iunie 2012) /34343434 

� Legea nr. 10/2001. Revocarea dispoziŃiei emisă de primar după comunicare. Propunere 
de acordare de despăgubiri (Curtea de Apel ConstanŃa, secŃia civilă, decizia nr. 144 din 
15 februarie 2012) /35353535 

 

� PetiŃie de ereditate. AcŃiune patrimonială. CompetenŃa în prima instanŃă �i căile de atac 
sunt determinate de valoarea masei succesorale (Curtea de Apel ConstanŃa, secŃia I 
civilă, decizia nr. 116 din 8 februarie 2012) /35353535 

� Legea nr. 10/2001. Daune morale pentru soluŃionarea cu întârziere a notificării. 
Admisibilitate (Curtea de Apel ConstanŃa, secŃia I civilă, decizia nr. 532 din 27 iunie 
2012) /36363636 

� Titlu de credit. OpoziŃie cambială (Curtea de Apel Craiova, secŃia a II�a civilă, 

decizia nr. 627 din 16 mai 2012) /�� 


