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Jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Cronică de jurisprudenţă 
 Funcţionar public. Calificarea personalului medical din cadrul reţelei 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Respingere excepţie de 
neconstituţionalitate  (Curtea Constituţională, decizia nr. 71 din 2 februarie 2012, 
M. Of. nr. 140 din 1 martie 2012) /13 
 Învestirea biletului la ordin cu formulă executorie. Aplicarea prin analogie de către 

instanţa de judecată a unor dispoziţii referitoare la cambie. Respingere excepţie de 
neconstituţionalitate  (Curtea Constituţională, decizia nr. 31 din 19 ianuarie 2012, 
M. Of. nr. 141 din 2 martie 2012) /13 
 Principiul contributivităţii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

Contribuţia datorată de pensionari. Respingere excepţie de neconstituţionalitate 
(Curtea Constituţională, decizia nr. 28 din 19 ianuarie 2012, M. Of. nr. 140 din 1 
martie 2012) /14 

Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

 Contract de împrumut. Nulitate. Simulaţie (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 4629 din 31 mai 2011) /15 
 Ajutor public judiciar. Nesoluţionarea cererii (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1045 din 9 februarie 2011) /19 
 Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 prin care se solicită restituirea 

unui imobil preluat abuziv. Contract de cesiune de drepturi litigioase. Lipsa 
calităţii de persoană îndreptăţită a cesionarului de a solicita restituirea bunurilor 
în natură sau acordarea măsurilor reparatorii (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
secţia I-a civilă, decizia nr. 7073 din 12 octombrie 2011) /20 
 Contract de închiriere. Bunuri şi valori cu caracter special. Tulburarea locatarului 

prin fapta unui terţ. Răspunderea locatorului. Condiţii (Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 2813 din 27 septembrie 2011) /22 
 Piaţa de capital. Hotărâre AGA. Acţiune în constatare nulitate absolută. Încălcarea 

dispoziţiilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Sancţiune aplicabilă (Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 2625 din 13 septembrie 
2011) /24 

Jurisprudenţa curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor 

 Edificarea construcţiei fără autorizaţie de construire. Desfiinţarea construcţiei 
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de 
familie, decizia nr. 1022 din 19 septembrie 2011) /25 
 Contract de cesiune de creanţă. Nulitate (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a 

comercială, decizia nr. 404 din 22 septembrie 2011) /26 
 Contract de împrumut bancar. Somaţie de plată  (Curtea de Apel Bucureşti, secţia 

a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 1333 din 20 
octombrie 2011) /28 
 Contract de împrumut bancar. Contract de credit. Modificarea unilaterală a 

contractului de credit. Comision de risc. Comision de administrare. Dobândă fixă. 
O.U.G. nr. 50/2010 (Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 103 din 23 
noiembrie 2011) /31 
 Contestaţia formulată împotriva Raportului de inspecţei fiscală în baza căruia s-a 

întocmit decizia de impunere. Soluţionarea contestaţiei fără a cerceta fondul. 
Admitere recurs (Curtea de Apel Târgu-Mureş, secţia contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 45 din  
20 ianuarie 2011) /34 



 Competenţă materială. Sintagma „instanţa de executare”. Validare poprire (Curtea 
de Apel Constanţa, secţia comercială, decizia nr. 390 din 23 martie 2011) /35 

 Act administrativ. Suspendare parţială. Condiţii de admisibilitate (Curtea de 

Apel Constanţa, secţia comercială, decizia nr. 195 din 17 martie 2011) /36 


