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 Scurt comentariu cu privire la implica iile practice ale Deciziei nr. 500/2012 a 
Cur ii Constitu ionale,  Mircea URSU A /3 
 Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) – punct de plecare în 

apărarea mai eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală,  
Tudor Andrei STANCIU /5 

Jurispruden a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie 

 Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea şi aplicarea dispozi iilor art. 8 alin. (1) 
lit. e) din O. G. nr. 75/2001 privind organizarea şi func ionarea cazierului fiscal. 
Prezentarea obligatorie a certificatului de cazier fiscal în cazul cooptării unor noi 
membri în asocia ii şi funda ii (Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie – Completul 
competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 10 din 18 iunie 2012, M. Of. 
nr. 495 din 19 iulie 2012) /12 
 Mandat european de arestare. Consim ământul persoanei solicitate la predare. 

Predare temporară (Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, sec ia penală, decizia nr. 200 
din 24 ianuarie 2012) /12 
 Omor calificat. Coautorat (Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, sec ia penală, decizia nr. 

300 din 1 februarie 2012) /14 
 Legea 10/2001. Dispozi ie emisă de primar privind restituirea unui imobil preluat 

abuziv de stat. Nelegalitatea revocării pe cale administrativă a dispozi iei de către 
entitatea emitentă (Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, sec ia I civilă, decizia nr. 1797 
din 13 martie 2012) /16 
 Legea 10/2001. Ac iune formulată împotriva refuzului Comisiei Centrale pentru 

Stabilirea Despăgubirilor şi Autorită ii Na ionale pentru Restituirea Proprietă ilor de 
a emite titlul de despăgubiri stabilite prin dispozi ie emisă de primar. Natura 
litigiului. Competen ă– instan a de contencios administrativ (Înalta Curte de Casa ie 
şi Justi ie, sec ia I civilă,decizia nr. 153 din 13 ianuarie 2012) /18 
 Deconectarea consumatorului de la re eaua electrică în cazul consumului fraudulos. 

Ac iune în obligarea la reluarea furnizării energiei. Calitate procesuală pasivă (Înalta 
Curte de Casa ie şi Justi ie, sec ia a II-a civilă, decizia nr. 53 din 18 ianuarie 2012) /21 
 Ac iune în rezolu iunea contractului de vânzare-cumpărare ac iuni. Daune-interese 

solicitate în temeiul art. 21 din O.G. nr. 25/2002 (Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, 
sec ia a II-a civilă, decizia nr. 153 din 24 ianuarie 2012) /22 
 Societate pe ac iuni având ca unic ac ionar un consiliu local. Natura juridică a 

hotărârii adoptate în această calitate (Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, sec ia a II-a 
civilă, decizia nr. 1287 din 8 martie 2012) /24 

Jurispruden a cur ilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor 

 Societă i comerciale. Modificarea actului constitutiv în cazul unei SRL cu asociat unic 
(Curtea de Apel Bucureşti, sec ia a V-a civilă, decizia nr. 140 din 20 martie 2012) /26 
 Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Despăgubiri acordate de statul german. 

Admisibilitatea cererii în despăgubiri (Curtea de Apel Timişoara,  
sec ia I civilă, decizia nr. 569 din 22 februarie 2012) /29 
 Ac iune în anulare act de vânzare-cumpărare fraudulos, promovată în temeiul art. 80 

lit. c din Legea nr. 85/2006. Condi ii de admisibilitate. Admisibilitate şi în cazul în care 



obiectul contractului de vânzare-cumpărare este un fond de comer  (Curtea de Apel 
Craiova, sec ia a II-a civilă, decizia nr. 138 din 30 ianuarie 2012) /30 
 Anulare decizie de impunere emisă de organul fiscal. Expertiză judiciară (Curtea de 

Apel Oradea, sec ia a II-a, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2757 din 21 
iunie 2012) /31 

 

Jurispruden a Cur ii de Justi ie a  
Uniunii Europene 

 Protec ia consumatorilor. Contracte de credit pentru consumatori. Directiva 
2008/48/CE. Articolele 22, 24 şi 30. Reglementare na ională menită să transpună 
această directivă. Aplicabilitate în privin a unor contracte care nu sunt incluse în 
domeniul de aplicare material şi temporal al directivei men ionate. Obliga ii care nu 
sunt prevăzute de aceeaşi directivă. Limitarea comisioanelor bancare ce pot fi 
percepute de creditor. Articolele 56 TFUE, 58 TFUE şi 63 TFUE. Obliga ie de a 
institui, în dreptul na ional, proceduri de solu ionare extrajudiciară a litigiilor 
adecvate şi eficiente (C.J.U.E., Hotărârea Cur ii, Camera a patra, din 12 iulie 2012, 
cauza C-602/10, Volksbank România SA şi ANPC-Călăraşi) /32 

 Internet. Domeniul de nivel superior «.eu».– Regulamentul (CE) nr. 874/2004. 
Nume de domeniu. Înregistrare pe etape. Articolul 12 alineatul (2). Noţiunea «titulari de 
drepturi anterioare». Persoană autorizată de titularul unei mărci să înregistreze, în nume 
propriu, dar pe seama acestui titular, un nume de domeniu identic sau similar cu 
respectiva marcă. Lipsa autorizaţiei cu privire la alte utilizări ale semnului ca marcă 
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 19 iulie 2012, cauza C-376/11) /35 


