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JURISPRUDENŢA 
CURŢII CONSTITUŢIONALE
71. Decizia nr. 233 din 15 februarie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 
a dispoziţiilor art. 322 pct. 9 C. pr. civ. (cu notă de lect. univ. dr. George Gîrleşteanu)
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art. 65 alin. (4), art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 196 lit. b), e), g), r) şi s) din Legea 
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JURISPRUDENŢA 
ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLET COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL 
ÎN INTERESUL LEGII

p. 181 73. Admisibilitatea recursului în interesul legii. Contract individual de muncă. 
Contract colectiv de muncă. Compatibilitatea clauzelor din contractele individuale 
de muncă sau din contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate cu cele 
conţinute în dispoziţiile legale şi/sau în contractele colective de muncă încheiate 
la nivel superior (Î.C.C.J., completul competent să judece recursul în interesul legii, 
decizia nr. 1 din 21 februarie 2011)

SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
p. 185 74. Marcă. Acţiune privind interzicerea utilizării unui nume comercial înregistrat ca 

marcă  anterior. (Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 492 
din 25 ianuarie 2011)

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
p. 189 75. Discriminare. Condiţia privind existenţa unui tratament diferit aplicat unor 

situaţii comparabile (Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia 
nr. 5738 din 21 decembrie 2010, cu notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)
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SPECIALIZATE, JUDECĂTORIILOR ŞI 
A ALTOR ORGANE CU ACTIVITATE 
JURISDICŢIONALĂ

p. 197 76. Autorizaţie de construire. Certifi cat de urbanism. Intrarea în legalitate. Act 
administrativ (C. Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, 
decizia civilă nr. 226 din 18 februarie 2010, cu notă de lect. univ. dr. Robert Bischin)

p. 202 77. Din nou despre poluarea electromagnetică (C. Apel Craiova, secţia 
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decizia nr. 1125/R din 7 decembrie 2010, comentariu de prof. univ. dr. Sevastian Cercel)
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79. Taxa pe valoare adăugată aferentă tranzacţiilor imobiliare. Condiţii legale 
necesare pentru ca o persoană fi zică să devină plătitoare de TVA pentru tranzacţiile 
imobiliare efectuate în perioada 1 ianuarie 2007-1 ianuarie 2008 (C. Apel Craiova, 
secţia contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 2372 din 19 octombrie 2010, 
cu notă de conf. univ. dr. Adina Calotă Ponea – judecător, Preşedintele Secţiei de 
contencios administrativ şi fi scal a Curţii de Apel Craiova)
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CRONICA ARBITRAJULUI
80. Hotărâre arbitrală. Exercitarea controlului judecătoresc din perspectiva art. 364 
C. pr. civ.. Limite (Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 3311 din 14 octombrie 2010, 
cu notă de prof. univ. dr. Ştefan Scurtu)
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JURISPRUDENŢĂ C.E.D.O./
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