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Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

 Dreptul la liberă circulaţie. Încetarea de drept a procedurilor judiciare referitoare la instituirea unei măsuri 
de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate a unei persoane (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
secţia I civilă, decizia nr. 286 din 20 ianuarie 2012) /24 

 Cerere de restituire formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Dovada dreptului de proprietate asupra imobilului 
preluat de stat, în condiţiile în care în decretul de expropriere figura o altă persoană decât cel care avea 
înscris dreptul de proprietate în cartea funciară deschisă în baza Decretului-Lege nr. 115/1938 (Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 893 din 10 februarie 2012) /25 

 Hotărâre judecătorească. Cerere de îndreptare eroare materială vizând cheltuielile de judecată acordate. 
Condiţii şi efecte (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 109 din 19 ianuarie 2012) 
/27 

 Hotărâre judecătorească. Cerere de lămurire a dispozitivului cu privire la acordarea penalităţilor de 
întârziere. Admitere recurs (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 157 din 24 
ianuarie 2012) /28 

 Arbitraj cu elemente de extraneitate. Acţiune în anulare hotărâre arbitrală. Renunţare la calea de atac. 
Dispoziţii legale aplicabile. Admitere recurs (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 
490 din 7 februarie 2012) /30 

Jurisprudenţa curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor 

 Cererea de rejudecare după extrădare nu poate fi admisă în situaţia în care nu se constată încălcarea 
dreptului la un proces echitabil, chiar dacă persoana a fost condamnată în lipsă (Curtea de Apel Bucureşti, 
secţia a II-a penală, decizia nr. 79 din 7 martie 2012) /32 

 Majorarea termenelor pentru depunerea cererilor pentru înregistrarea creanţelor asupra averii debitorului 
(art. 62 alin.1 lit.b, c şi d din Legea nr. 85/2006) (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 
1276 din 21 mai 2012) /37 

 Sechestru judiciar. Cerere de înfiinţare a sechestrului fără citarea părţilor. Admitere recurs (Curtea de Apel 
Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 374 din 7 iunie 2012) /38 

 Excepţie de nelegalitate. Acte unilaterale (Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, decizia nr. 2476 din 30 mai 2012) /39 

 


