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I. JURISPRUDEN Ă
A. DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL.  Ordonanță președințială. Cerere formulată în baza art.  alin.  C. pr. civ., având ca obiect suspendarea provizorie a executării hotărârii atacate cu apel, până la soluționarea cererii de suspendare propriu-zise. Compunerea completului. Calea de atac comentariu critic de judecător Traian Dârjan  ...................................................................  Suspendarea provizorie a executării hotărârii arbitrale naționale. Admisibilitate 

comentariu de avocat Ștefan Dudaș  ...................................................................................................................  Electa una via. Procedura insolvenței. Rezoluțiune de contract. Sarcina probei. Documente a late în posesia reclamantei magistrat-asistent Andreea-Daniela Funieru  ............  (otărâre CEDO. Emiterea titlului de proprietate. Punere în posesie. Calitatea procesuală pasivă a Statului român magistrat-asistent Gabriela-Simona Rotaru  ........................
B. DREPTUL AFACERILOR.  Persoana izică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială. Debitori în procedura insolvenței. Sensul noțiunii de „patrimoniu al debitorului” 

comentariu de judecător dr. Andreea Tabacu  ................................................................................................  Malpraxis. Răspunderea asigurătorului instituției medicale. Condiții și efecte 
judecător Rodica Zaharia  .......................................................................................................................................  Prescripție extinctivă. Întreruperea termenului prin recunoașterea creanței. Condiții și efecte judecător Cosmin Horia Mihăianu  .................................................................................

C. DREPT ADMINISTRATIV.  )ncompatibilitatea funcției de consilier județean cu cea de director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri. Statutul juridic al Direcției. Sfera de aplicare a art.  alin.  lit. d  din Legea nr. /  comentariu critic de conf. univ. dr. Lucian Săuleanu  .....................  Decizie privind validarea alegerilor pentru Colegiul Medicilor. Natura juridică a nulității reglementate la art.  lit. e  raportat la art.  alin.  din Regulamentul electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România la nivel central și teritorial, pentru alegerile din mandatul - . Consecințe judecător dr. Emanuel Albu  ..................................  Plăți de agro-mediu. Condiții de acordare și posibilitatea recuperării lor în cazul neîndeplinirii obligației de menținere a suprafeței declarate timp de  ani 
judecător dr. Andreea Tabacu  .............................................................................................................................

D. DREPTUL MUNCII ȘI DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE.  Suspendarea plății pensiei anticipate parțiale. Decizie de debit 
trimisă de judecător Daniela Elena Opriș, cu comentariu de judecător dr. Lucia Uță ....................  Reorganizarea activității angajatorului. Concediere. Caracterul real și serios al măsurii judecător dr. Gabriela Cristina Frențiu  .......................................................................................  Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare. Durata suspendării judecător Elena Luissa Udrea  ......................................................................................  Anularea deciziei de concediere. Repunerea părților în situația anterioară. Întoarcerea executării judecător Adela Cosmina Bodea  ..........................................................................

E. DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL.  )nfracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Lege penală mai favorabilă. Standarde internaționale notă explicativă de judecător dr. Camelia Bogdan 

și notă completatoare de judecător dr. Săndel Lucian Macavei  ................................................................  Părăsirea locului accidentului. Accident doar cu daune materiale 
judecător Monica Rodina  ...................................................................................................................................
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F. HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT 
ÎN MATERIE CIVILĂ.  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/C ..................................................................................  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/C ...............................................................................  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/C ..................................................................................  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/C .................................................................................
G. HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT 
ÎN MATERIE PENALĂ.  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/P ...............................................................................  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/P ...............................................................................  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/P ...............................................................................  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/P ...............................................................................  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/P ..................................................................................  Decizia nr. /  în dosarul nr. / / /(P/P .................................................................................
II. DEZBATERI RRDJ.  Buna-credință în raporturile contractuale )  lector univ. dr. Lucia Uță  ........................................  Aspecte procedurale privind contestarea deciziilor de pensie, revizuirea și recalcularea pensiilor – sinteză de practică judiciară )  judecător Răzvan Anghel  ............................................  Procedura de cameră preliminară – scurte considerații privind neconstituționalitatea unor noi dispoziții legale avocat Mădălin Enache  ..................................................................................


