
312/2013     Bule  nul Curţilor de Apel Cuprins

Cuprins

Organizare Judiciară

  Admiterea unor cereri de transfer la schimb 
formulate de doi judecători este de natură a conduce 
la încălcarea dispozi iilor regulamentare sub aspectul 
obligativită ii publicării posturilor vacante de 
judecător pe pagina de internet a CSM, o primă 
etapă obligatorie în parcurgerea procedurii de 
solu ionare a oricărei cereri de transfer ...........................4

Drept Civil

[ 1 ]   Composesorat. Contract de concesiune. Încheierea 
lui de către preşedintele consiliului de administra ie. 
Legalitate .........................................................................7

[ 2 ]   Revendicare mobiliară. Bunuri din metale 
pre ioase. Inadmisibilitatea ac iunii de drept comun .....10

[ 3 ]   Despăgubiri solicitate în baza Legii nr. 221/2009. 
Inciden a Deciziei nr. 6/2013 a Înaltei Cur i 
de Casa ie şi Justi ie  .....................................................11

Dreptul Familiei

[ 4 ]   Stabilire paternitate. Refuzul pârâtului de a se 
prezenta la INML în vederea prelevării probelor 
biologice. Solu ionare pe baza probelor testimoniale ....13

Asigurări Sociale

[ 5 ]   Restituire diferen e drepturi de pensie reprezentând 
contribu ie la asigurările sociale de sănătate. Titular 
decedat. Drepturi restante de pensie ..............................15

[ 6 ]   Data de la care începe să curgă termenul de 
contestare a deciziilor emise de casele de pensie. 
Necesitatea asigurării caracterului efectiv al 
dreptului de a formula contesta ia .................................16

Dreptul Muncii

[ 7 ]   Calitatea procesuală pasivă a unită ilor 
administrativ-teritoriale. Solicitare drepturi salariale ....18

[ 8 ]   Răspunderea patrimonială a salariatului ........................19

Societăţi

[ 9 ]   Ac iune în anularea hotărârii Adunării Generale 
a Ac ionarilor. Înlăturarea caracterului secret al 
votului. Nelegalitate. Întinderea nulită ii asupra 
punctelor ordinii de zi adoptate cu înlăturarea 
cerin elor votului secret. Anularea par ială a 
hotărârii Adunării Generale  ..........................................20

Procedura Insolvenţei

[ 10 ]  Închiderea procedurii insolven ei. Discutarea 
raportului final în cadrul adunării creditorilor. 
Lipsirea păr ilor de dreptul de a-şi spune punctul 
de vedere asupra cererii formulate de lichidator ...........23

[ 11 ]  Litigiu cu profesionişti. Ac iune în anulare. 
Casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei 
aceleiaşi instan e în vederea desăvârşirii fondului 
pricinii pentru suplimentarea probatoriului ...................25

Drept Financiar şi Fiscal

[ 12 ]  Ordonan ă de plată. Achizi ie publică. 
Cale de atac. Recurs recalificat în cerere în 
anulare. Competen a tribunalului ..................................28

[ 13 ]  Ac iune în restituire a unor sume nedatorate 
încasate în baza unor hotărâri judecătoreşti. 
Termen de prescrip ie în care ac iunea poate fi 
exercitată. Calificarea naturii juridice a sumelor 
supuse restituirii ............................................................30

Drept Administrativ

[ 14 ]  Exercitarea dreptului de acces în perimetrul de 
exploatare petrolieră. Terenuri apar inând 
domeniului privat al unită ii administrativ-teritoriale. 
Hotărâre a consiliului local de stabilire a impozitelor 
şi taxelor locale. Legalitatea hotărârii ...........................33

Contencios Administrativ

[ 15 ]  Calificarea unui contract încheiat de către o 
autoritate publică drept contract administrativ. 
Instan a competentă .......................................................36

[ 16 ]  Excep ie de nelegalitate. Reglementarea de inerii 
de animale într-un condominiu ......................................38

Drept Procesual Civil

[ 17 ]  Condi iile formulării cererii de repunere în termen .......39

[ 18 ]  Perimare. Cerere de repunere pe rol urmată de 
neîndeplinirea obliga iei stabilite în sarcina 
reclamantului. Neîntreruperea termenului 
de perimare ....................................................................40

[ 19 ]  Modificarea titlului de proprietate. Instan a 
competentă. Stabilire în func ie de valoarea 
terenului reconstituit prin titlul respectiv ......................41

[ 20 ]  Excep ia autorită ii de lucru judecat. Prezum ia 
puterii de lucru judecat. Delimitare  ..............................42

Drept Penal

[ 21 ]  Plata unei amenzi penale pentru săvârşirea 
infrac iunii de pescuit. Circumstan ele personale 
ale inculpatului. Recunoaşterea în totalitate 
a faptelor săvârşite .........................................................43

Drept Procesual Penal

[ 22 ]  Mandatul european de arestare. Refuz 
de punere în executare a acestuia ..................................45

[ 23 ]  Rejudecarea procesului. Aplicarea legii penale 
mai favorabile. Schimbarea încadrării juridice 
a faptei. Prescrip ia răspunderii penale. 
Consecin e deosebit de grave ........................................46

Index alfabetic ......................................................................... 48

Lista deciziilor ......................................................................... 48


