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Obiec ie de neconstitu ionalitate admis  

 Admitere obiec ie de neconstitu ionalitate. Amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Dispozi iilor art. 5 alin. 
(2), art. 49 alin. (2), art. 54 şi art. 56 din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (Curtea 
Constitu ional , decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012 , M. Of. nr. 116 din  
15 februarie 2012) /10 

Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie 
 Legea nr. 10/2001. Ac iune în constatarea nevalabilit ii titlului statului şi în revendicarea bunului imobil înstr inat în temeiul 

Legii nr. 112/1995. Analiza ac iunii prin compararea titlurilor nu îl reprezint  compararea titlurilor. Respingerea ac iunii 
(Î.C.C.J., sec ia civil  şi de proprietate intelectual , decizia nr. 4250 din 20 mai 2011) /12 

 Înc lcarea principiului disponibilit ii în procesul civil de c tre instan  prin schimbarea obiectului cererii (Î.C.C.J., sec ia 
civil  şi de proprietate intelectual , decizia nr. 5279 din 20 iunie 2011) /14 

 Competen  material . Excep ia prescrip iei dreptului la ac iune. Imobil adjudecat la licita ie. Desfiin area ulterioar  a 
titlului de proprietate. Ac iune în r spundere pentru evic iune (Î.C.C.J., sec ia comercial , decizia nr. 1793 din 10 mai 
2011) /15 

 Ac iune în pronun area unei hot râri care s  in  loc de act de vânzare-cump rare. Termenul de prescrip ie aplicabil 
(Î.C.C.J., sec ia comercial , decizia nr. 1819 din 11 mai 2011) /16 

Cur i de apel, tribunale şi judec torii 
 Ac iunea în evacuare. Natura civil  sau comercial  a litigiului dedus judec ii. Competen  (Curtea de Apel Bucureşti, 

sec ia a IV-a civil , decizia nr. 221 din 3 martie 2011) /17 
 Hot râre de consiliu jude ean privind aprobarea procedurii de instituire şi percepere a taxei speciale de reparare şi 

între inere a drumurilor jude ene. Admitere recurs (Curtea de Apel Bucureşti, sec ia de contencios administrativ, decizia 
nr. 464 din 3 martie 2011, publicat  în M. Of. nr. 110 din 13 februarie 2012) /19 

 Înregistrarea unui punct de lucru al societ ii. Acordul asocia iei de proprietari şi al vecinilor (Curtea de Apel Bucureşti, 
sec ia a V-a comercial , decizia nr. 825 din 11 mai 2011) /20 

 Asigurare dovezi (Curtea de Apel Bucureşti, sec ia a V-a comercial , decizia nr. 742 din 27 aprilie 2011) /21 
 Titlurile executorii accesorii urmeaz  soarta principalului (Curtea de Apel Bucureşti, sec ia a VI-a comercial , decizia nr. 625 din 

8 aprilie 2011) /22 
 Caracterul excesiv al cheltuielilor de judecat  prin prisma prevederilor art. 274 Cod procedur  civil  (Curtea de Apel 

Ploieşti, sec ia comercial  şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 19 din 19 ianuarie 2011) /23 
 Antecontract de vânzare-cump rare. Obiectul contractului – determinat sau determinabil. Valabilitate (Curtea de Apel 

Timişoara, sec ia civil , decizia nr. 1894 din 6 decembrie 2011) /24 
 Contesta ie decizie de pensionare. Aplicarea legii în timp. Excep ia neîndeplinirii procedurii administrative prealabile 

obligatorii (Curtea de Apel Timişoara, sec ia litigii de munc  şi asigur ri sociale, decizia nr. 2265 din 1 noiembrie 2011) 
/26 

 Contract de împrumut. Întocmirea unui înscris prin care s-a recunoscut primirea unei sume de bani predate cu titlu de 
împrumut prin intermediul altor persoane, înscris ce are valoarea juridic  a unui contract de împrumut (Curtea de Apel 
Oradea, sec ia civil , decizia nr. 2660 din  
10 noiembrie 2011) /27 

Scurt examen de practic  judiciar  în materia ordonan ei preşedin iale /29 
 Ordonan  preşedin ial . Recalculare pensie. Inadmisibilitate (Curtea de Apel Alba Iulia, sec ia pentru conflicte de munc  
şi asigur ri sociale, decizia nr. 337 din 14 februarie 2011) /29 

 Ordonan  preşedin ial . Recalculare pensie. Men inerea în plat  a pensiei. Condi ii. Admisibilitate (Curtea de Apel 
Oradea, sec ia civil , decizia nr. 2621 din 9 noiembrie 2011) /31 

 Reducerea cuantumului pensiei prin instituirea unei popriri. Sistarea popririi pe calea ordonan ei preşedin iale. 
Inadmisibilitate (Curtea de Apel Ploieşti, sec ia civil , decizia nr. 1607 din 7 septembrie 2011) /33 

 Ordonan a preşedin ial . Condi ii. Acces provizoriu în vederea desf şur rii activit ii. Admisibilitate (Curtea de Apel 
Bucureşti, sec ia a V-a comercial , decizia nr. 753 din 2 mai 2011) /33 

 Ordonan  preşedin ial . Suspendarea din func ia de administrator şi retragerea dreptului de semn tur  în banc  
(Curtea de Apel Bucureşti, sec ia a V-a comercial , decizia nr. 385 din 3 martie 2011) /35 

 Ordonan a preşedin ial . Evacuare (Curtea de Apel Bucureşti, sec ia a V-a comercial , decizia nr. 692 din 19 aprilie 2011) 
/36 

 Ordonan  preşedin ial . Suspendare procedur  licita ie pentru vânzarea pachetului de inut de statul român prin AVAS 
la o societate comercial  pe ac iuni. IMM (Curtea de Apel Bucureşti,  



sec ia a VI-a comercial , decizia nr. 947 din  
26 mai 2011) /37 

 Ordonan  preşedin ial . Sistare opera iuni de eliberare a unei sume de bani ce face obiectul execut rii silite. 
Solu ionarea ac iunii având ca obiect inexisten a debitului (Curtea de Apel Constan a, sec ia comercial , decizia nr. 83 din 
20 ianuarie 2011) /38 

 


