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Jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Cronică de jurisprudenţă 
 Combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 

reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor (Curtea 
Constituţională, decizia nr. 33 din 24 ianuarie 2012, M. Of. nr. 162 din 12 martie 2012)  /8 

 O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Aplicarea 
dispoziţiilor ordonanţei asupra unor contracte de credit aflate în derulare (Curtea 
Constituţională, decizia nr. 1540 din 6 decembrie 2011, M. Of. nr. 151 din 7 martie 
2012) /9 

Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

 C O M U N I C A T din 12 martie 2012 – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Biroul de 
Informare şi Relaţii Publice) /11 

 Calitatea procesuală pasivă a Ministerului Finanţelor Publice în acţiunile prin care se 
solicită restituirea preţului actualizat sau preţul de circulaţie al unui imobil cumpărat 
în temeiul Legii nr. 112/1995 (Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, 
decizia nr. 3072 din 1 aprilie 2011) /12 
 Revizuire formulată ca urmare a pronunţării unei hotărâri a Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 322 pct. 9 Cod procedură civilă 
(Î.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 8131 din 16 noiembrie 2011) /15 

 Condiţiile de exercitare a acţiunii civile. Neîndeplinirea cerinţei actualităţii interesului. 
Sancţiune aplicabilă (Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 2623 din 13 septembrie 
2011) /17 

Jurisprudenţa curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor 

 Transmiterea către fostul asociat unic a dreptului de proprietate asupra bunurilor din 
patrimoniul societăţii comerciale cu răspundere limitată (Curtea de Apel Bucureşti, secţia 
a VI-a civilă, decizia nr. 416 din 12 septembrie 2011) /18 
 Procedura insolvenţei. Numire administrator judiciar provizoriu (Curtea de Apel 

Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 1183 din 2 septembrie 2011) /20 

 

 Contestaţia la executare. Admitere. Perimarea executării silite. Prescrierea dreptului 
de a pune în executare titlul executoriu (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a 
comercială, decizia nr. 37 din 28 martie 2011) /21 

 Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Nedesemnarea arbitrilor prin clauza 
compromisorie. Consecinţe (Curtea de Apel Timişoara, secţia comercială, decizia civilă 
nr. 17 din 31 mai 2011) /23 

 Taxă pe valoarea adăugată. Cheltuieli care nu sunt aferente operaţiunilor taxabile ale 
debitorului fiscal (Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, 
sentinţa civilă nr. 1605 din 10 noiembrie 2011) /25 

 Suspendare executare act administrativ. Condiţii (Curtea de Apel Târgu-Mureş, secţia 
contencios administrativ, decizia nr. 107 din 28 ianuarie 2011) /26 

 Act administrativ fiscal. Comunicare. Neatacarea lor în termen şi neîndeplinirea 
procedurii prealabile. Consecinţe. Admitere recurs (Curtea de Apel Târgu-Mureş, secţia 
contencios administrativ, decizia nr. 772 din 28 aprilie 2011) /28 
 Procedura insolvenţei. Înlocuire administrator judiciar. Motive temeinice. Admitere 

recurs (Curtea de Apel Constanţa, secţia comercială, decizia nr. 152 din 27 ianuarie 
2011) /29 

 Învestire cu formula executorie. Admiterea cererii (Curtea de Apel Oradea, secţia 
penală şi pentru cauze cu minori, decizia  nr. 448 din 24 mai 2011) /31 
 Contestaţie în anulare. Admitere (Curtea de Apel Oradea, secţia penală şi pentru cauze 

cu minori, decizia penală nr. 632 din 23 august 2011) /32 



 Opoziţia împotriva hotărârii asociaţilor privitoare la transmiterea de părţi sociale 
(Curtea de Apel Alba-Iulia, secţia comercială, decizia comercială nr. 636 din 13 mai 
2011) /35 

 Apel. Cererea de liberare provizorie. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege (Curtea 
de Apel Alba-Iulia, secţia pentru cauze cu minori şi de familie, Încheierea penală 
pronunţată la data de 19 august 2011) /36 

 Suplinirea consimţământului unei persoane. Analizarea caracterului abuziv al 
refuzului. Verificarea etapei procedurii în care se cere acordul. Admitere recurs (Curtea 
de Apel Alba-Iulia, secţia I civilă, decizia  nr. 879 din 8 decembrie 2011) /37 

 Suspendarea hotărârilor AGA atacate cu acţiune în anulare pe calea dreptului comun. Condiţii. 
Admitere recurs (Curtea de Apel Alba, secţia comercială, decizia nr. 869 din 4 august 2011) /39 


