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Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

 Cerere de încuviinţare a executării silite în baza unui titlu executoriu reprezentat de un 
contract de credit. Instanţa în a cărei rază teritorială se află domiciliul debitorului, 
competentă să soluţioneze cererea (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, 
decizia nr. 1179 din 22 februarie 2012) /12 

 Prescripţia dreptului la acţiune. Persoane deportate din motive etnice. Despăgubiri 
solicitate pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin fapta ilicită a statului (Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 1323 din 24 februarie 2012) /13 
 Autoritate administrativă condusă de un organism colegial. Consecinţe asupra stabilirii 

răspunderii instituite de art. 24 din Legea nr. 554/2004 (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 425 din 27 ianuarie 2012) /15 

 Regimul juridic al avizelor Consiliului Superior al Magistraturii în materia percheziţiei, 
reţinerii şi arestării preventive. Inadmisibilitatea contestării lor pe calea contenciosului 
administrativ (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 687 din 9 februarie 2012) /17 

 Cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară. 
Condiţii de admisibilitate (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, încheierea din 6 aprilie 2012) /19 
 Proiect de concordat preventiv. Condiţia existenţei acordului expres al ANAF asupra 

propunerilor de amânări, ştergeri, eşalonări, reeşalonări şi reduceri parţiale a obligaţiilor 
fiscale. Avizul negativ nu reprezintă un act administrativ (Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, secţia decontencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2258 din 14 aprilie 2011) /22 

Jurisprudenţa curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor 

 Procedura insolvenţei. Asociaţii şi fundaţii. Admitere recurs (Curtea de Apel Bucureşti, 
secţia a V-a civilă, decizia nr. 518 din 24 februarie 2012) /24 
 Recurs. Obiectul contestaţiei la raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi la 

planul de distribuire (Curtea de Apel Bucureşti, secţia  
a VI-a civilă, decizia nr. 94 din 16 ianuarie 2012) /25 
 Contract de antrepriză. Furnizori produse şi executare lucrări amenajări interioare. Refuz 

la plată întemeiat pe compensarea legală. Facturi neacceptate la plată. Admitere recurs 
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 65 din 13 februarie 2012) /27 
 Insolvenţă. Contestaţie la tabelul preliminar de creanţe. Cerere de admitere a creanţelor în 

procedura administrativă de lichidare (Curtea de Apel Oradea, secţia comercială şi de 
contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 462 din 12 septembrie 2011) /29 
 Insolvenţă. Contestaţie la tabelul definitiv de creanţe. Excepţia reglementată de art. 75 

alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Condiţii. Admitere recurs (Curtea de Apel Târgu-Mureş, 
secţia comercială, decizia nr. 14 din 13 ianuarie 2011) /30 
 Insolvenţă. Termenul de contestare a tabelului preliminar al creanţelor (Curtea de Apel 

Ploieşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 432 din data 
de 28 februarie 2011) /31 
 Autoritatea de lucru judecat (Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, decizia nr. 2693 din 29 

februarie 2012) /32 

Jurisprudenţă rezumată 



 Acţiune în constatarea nulităţii absolute pentru frauda la lege (Curtea de Apel Bucureşti,  
secţia a IV-a civilă, decizia nr. 106 din  
4 februarie 2011) /33 
 Cesionarea contractului de închiriere (Curtea de Apel Constanţa, secţia civilă, decizia nr. 

226 din 25 mai 2011) /34 

 

 Opoziţie la cesiunea de părţi sociale de către creditorii sociali (Curtea de Apel Oradea, 
secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 549 din 10 octombrie 
2011) /34 

 Admiterea deciziei creditorului unic de a desemna un lichidator judiciar în locul 
lichidatorului desemnat provizoriu de judecătorul sindic (Curtea de Apel Bacău, secţia I 
civilă, decizia nr. 999 din 11 august 2011) /34 
 Legea nr. 10/2001. Finalizarea procedurii de retrocedare (Curtea de Apel Craiova, secţia I 

civilă, decizia nr. 1158 din 2 februarie 2012) /35 
 Încuviinţarea executării în România a hotărârii judecătoreşti pronunţate într-un stat 

membru al Uniunii Europene, în materia răspunderii părinteşti (Curtea de Apel Iaşi, secţia 
civilă, decizia nr. 203 din 1 februarie 2012) /35 

 Anulare certificat de moştenitor. Dreptul de acces la instanţă pentru verificarea legalităţii 
actului notarial (Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, decizia nr. 3139 din 7 martie 2012) 
/36 
 Acţiune în anularea deciziei baroului, de respingere a cererii de primire în profesia de 

avocat fără examen (Curtea de Apel Iaşi, secţia de contencios, sentinţa civilă nr. 56 din 20 
februarie 2012) /36 

 Delegaţie avocaţială. Cerere de chemare în judecată şi apel semnate de avocat (Curtea de Apel Iaşi, 
secţia civilă, decizia nr. 33 din 11 ianuarie 2012) /36 


