CUPRINS

STUDIA
Gheorghe PIPEREA, Introducere în teoria solidarismului contractual

p. 13

Florin PLOPEANU, Diana IONESCU, (In)securitatea juridică şi piaţa de capital din
România: suntem într-adevăr pregătiţi pentru a sancţiona penal abuzul de piaţă? (II)

p. 36

ACTUALITATE
Gabriel TIŢA-NICOLESCU, Lucian-Alexandru LICA, Aprecieri teoretice privitoare
la numerar ca obiect material al infracţiunii de contrabandă

p. 61

CONCEPTE JURIDICE DE BUSINESS
Dragoş CĂLIN, Retragerea acţionarilor din societăţile comerciale pe acţiuni
Lavinia Elena SMARANDACHE, Contextul apariţiei şi aportul Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 în materia obligaţiei profesionale de informare
ce are ca titulari instituţiile de credit persoane juridice române

p. 73
p. 102

JURISPRUDENŢĂ
JURISPRUDENŢĂ NAŢIONALĂ
1. Taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule. Obligaţia de restituire.
Obligaţia de plată a dobânzilor ﬁscale. Termenul pentru care se achită dobânzile
ﬁscale. Nelegalitatea actelor administrative ﬁscale (C. Apel Timişoara, secţia
contencios administrativ şi ﬁscal, decizia civilă nr. 519 din 5 aprilie 2011, nepublicată,
cu notă de Cosmin Flavius Costaş)

p. 115

2. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate. Determinarea contribuţiei.
Comunicarea deciziei de impunere prin publicitate. Comunicarea somaţiei şi
titlului executoriu. Executare silită nelegală (Tribunalul Bacău, secţia comercială şi
de contencios administrativ, decizia nr. 792 din 26 octombrie 2010, nepublicată, cu
notă de Cosmin Flavius Costaş)

p. 123

3. Cerere de restituire a cauţiunii. Termenul de prescripţie aplicabil (ÎCCJ, secţia
comercială, decizia nr. 4314 din 9 decembrie 2010, cu notă de Adrian Dobre)

p. 130

JURISPRUDENŢĂ EUROPEANĂ
A. Jurisprudenţă europeană recentă
1. Concurenţă. Acord prin care se urmăreşte restrângerea concurenţei. Exporturi
paralele (Tribunalul de primă instanţă, camera cinci, hotărârea din 9 iulie 2009,
în cauza Automobile Peugeot SA şi Peugeot Nederland NV contra Commission,
T-450/05, traducerea, rezumarea, sistematizarea şi notă de Vasile Pătulea)

p. 136

5

R.R.D.A. 3/2011

p. 143

2. Ajutoare de stat. Serviciul public al radiodifuziunii. Ajutor pe care Republica
Franceză intenţionează să îl acorde France Télévisions. Aport de capital în valoare
de 150 de milioane de euro. Decizie de a nu ridica obiecţii. Serviciu de interes
economic general. Criteriu de proporţionalitate. Lipsa unor diﬁcultăţi serioase
[TUE, Camera a cincea, hotărârea din 1 iulie 2010, cauzele conexate T-568/08 şi
T-573/08, Métropole télévision (M6) şi Télévision française 1 SA (TF1)/Comisia
Europeană, nepublicată încă în Repertoriu, traducere de Mihai Banu]
B. Jurisprudenţă europeană istorică

p. 155

6

Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor. Resortisant al unui stat membru.
Stabilire într-un alt stat membru. Permis de conducere. Permis eliberat de statul
de origine. Obligaţie de a obţine un nou permis în statul gazdă. Compatibilitate
cu dreptul comunitar. Condiţii şi limite [CJCE, hotărârea din 28 noiembrie 1978,
procedură penală împotriva lui Michel Choquet, cauza 16/78, Rec. 1978, p. 2293,
traducere de Mihai Banu]

