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Curtea Constituţională. Cronică de jurisprudenţă
Excepţie de neconstituţionalitate admisă
Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 45 alin. (3) - (6) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Opinie separată (Curtea Constituţională,
decizia nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011, M. Of. nr. 24 din 12 ianuarie 2012) /9
Excepţii de neconstituţionalitate respinse
Aspecte procedurale de principiu referitoare la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.
Sesizarea Curţii Constituţionale în considerentele hotărârii. Hotărâre judecătorească.
Dispozitiv. Actul de sesizare. Încheiere distinctă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate

(Curtea Constituţională, decizia nr. 1227 din 20 septembrie 2011, M. Of. nr. 17 din 10 ianuarie
2012) /12
Pensie. Pensionare la cerere. Pensionare pentru limită de vârstă. Executor judecătoresc. Derogare
de la regimul de drept comun de pensionare. (Curtea Constituţională, decizia nr. 1307 din 4
octombrie 2011, M. Of. nr. 12 din 6 ianuarie 2012) /13
Structura excepţiei de neconstituţionalitate. Competenţa instanţelor judecătoreşti de a se
pronunţa cu privire la admisibilitatea excepţiilor de neconstituţionalitate. Art. 6 din Legea nr.
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. (Curtea Constituţională, decizia nr.
1313 din 4 octombrie 2011, M. Of. nr. 12 din 6 ianuarie 2012) /15

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

C O M U N I C A T din 16 ianuarie 2012 – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Biroul de

Informare şi Relaţii Publice) /16

Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cazul
sarcinii multiple (Î.C.C.J. – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr.
26 din 14 noiembrie 2011, M. Of. nr. 10 ianuarie 2012) /16
Admitere recurs în interesul legii. 1. Admisibilitatea acţiunii având ca obiect obligarea instituţiei
prefectului, prin serviciul de specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand
achiziţionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără plata taxei de poluare şi fără
parcurgerea procedurii de contestare a obligaţiei fiscale. 2. Inaplicabilitatea procedurii de
contestare prevăzute la art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, raportat la art. 205 - 218 din Codul de
procedură fiscală, în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare (Î.C.C.J. – Completul competent

să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 24 din 14 noiembrie 2011, M. Of. nr. 1 din 3
ianuarie 2012) /17
Încadrarea grad de handicap cu caracter permanent. Eliberare certificat. Cerere expertiză medicală

(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1003 din 18 februarie 2011) /18

Suspendarea judecăţii. Dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenţa sau
neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. Caracterul facultativ al măsurii.
Admitere recurs (Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2331 din 19
aprilie 2011) /19
Răspunderea patrimonială a administratorului. Cerere reconvenţională a administratorului de
retragere din societate. Excepţie de litispendenţă. Inadmisibilitate (Î.C.C.J., secţia comercială,
decizia nr. 30 din 11 ianuarie 2011) /21
Insolvenţă. Acţiune oblică exercitată de creditor. Calitate procesuală activă (Î.C.C.J., secţia
comercială, decizia nr. 549 din 8 februarie 2011) /23

Curţi de apel, tribunale şi judecătorii

Taxă de concesiune. Cerere de obligare la încheierea contractului de concesiune. Cotă indiviză de
teren aferentă apartamentului. Admitere recurs. Opinie separată (Curtea de Apel Bucureşti,
secţia a IV-a civilă, decizia nr. 967R din 20 septembrie 2011) /25
Legea nr. 221/2009. Despăgubiri. Analiza deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1354/2010 şi 1358/2010.
Admitere recurs. Opinie separată cu privire la cuantumul daunelor morale (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a
civilă, decizia nr. 1193R din 14 octombrie 2011) /27

