RRDJ nr. 2/2015

Drept civil şi drept procesual civil

CUPRINS

I. JurISPrudenŢă
a. drePT CIVIL ŞI drePT PrOCeSuaL CIVIL
1. Recurs exercitat de persoana juridică. Actualitate în raport cu Decizia nr. 462/2014
a Curţii Constituţionale (comentarii de judecător dr. Andreea Tabacu şi
avocat Andrei Soare) ..................................................................................................................................................13
2. Condiţia interesului în promovarea acţiunii (comentariu de judecător
dr. Gabriela Cristina Frenţiu) ..................................................................................................................................22
3. Conflict negativ de competenţă. Incidenţa dispoziţiilor art. 127 NCPC
(comentariu de judecător dr. Marian Budă) .....................................................................................................28
4. Hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Îndeplinirea obligaţiei
principale stabilite în hotărâre ulterior punerii în executare a obligaţiei
alternative. Consecinţe (judecător Rodica Zaharia) .....................................................................................32
5. Reproducerea unui text dintr-o lucrare originală prin includerea în „expunerea de
motive” ce însoţeşte un act normativ în cadrul procedurii administrative şi parlamentare.
Limitele legale ale exercitării dreptului de autor (judecător Carmen Negrilă) .................................35

B. drePTuL aFaCerILOr
6. Asociat prezent în AGA care nu şi-a exprimat votul. Calitate procesuală activă
în promovarea acţiunii în constatarea nulităţii absolute a respectivei hotărâri AGA
(comentariu critic de conf. univ. dr. Lucian Săuleanu) ..................................................................................43
7. Contract de asigurare. Accident cu victime. Acţiune în despăgubiri formulată de
moştenitorii asiguratului vinovat de producerea accidentului. Condiţii şi efecte
(comentariu de judecător dr. Marian Budă) .....................................................................................................52

C. drePT adMInISTraTIV
8. Menţiunea eronată cu privire la termenul de atacare a actului administrativ în procedura
O.U.G. nr. 34/2006 (comentariu de judecător dr. Andreea Tabacu) ........................................................62
9. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Constatarea existenţei unei fapte de
discriminare în legătură cu aplicarea prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 111/2010.
Nedepăşirea limitelor competenţei conferite prin O.G. nr. 137/2000. Existenţa unei
discriminări legale pozitive. Consecinţe (judecător dr. Emanuel Albu) ................................................70

d. drePTuL MunCII ŞI drePTuL SeCurITăŢII SOCIaLe
10. Decizie de debit pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de
prestaţie de asigurări sociale. Condiţiile de acordare a indemnizaţiei prevăzute
de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 (comentariu de judecător
Alina Ionela Cotorogea).............................................................................................................................................76
11. Daune morale. Prescripţia dreptului material la acţiune. Evaluarea despăgubirilor
(judecător Daniela Elena Opriş).............................................................................................................................82
e. drePT PenaL ŞI PrOCeSuaL PenaL
12. Măsuri asigurătorii. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 (comentariu critic
de judecător dr. Camelia Bogdan şi comentariu de avocat Mădălin Enache) ......................................87

F. HOTărÂrI PreaLaBILe PenTru deZLeGarea unOr CHeSTIunI de drePT
În MaTerIe CIVILă
13. Decizia nr. 11/2014 în dosarul nr. 7/1/2014/HP/C ................................................................................. 103
14. Decizia nr. 12/2014 în dosarul nr. 8/1/2014/HP/C ................................................................................. 107
15. Decizia nr. 13/2014 în dosarul nr. 9/1/2014/HP/C ................................................................................. 111

9

10

CUPRINS

RRDJ nr. 2/2015

G. HOTărÂrI PreaLaBILe PenTru deZLeGarea unOr CHeSTIunI de drePT În MaTerIe
PenaLă
16. Decizia nr. 24/2014 în dosarul nr. 26/1/2014/HP/P .............................................................................. 115
17. Decizia nr. 25/2014 în dosarul nr. 27/1/2014/HP/P .............................................................................. 117
18. Decizia nr. 26/2014 în dosarul nr. 28/1/2014/HP/P .............................................................................. 123

II. deZBaTerI rrdJ
1. Buna-credinţă în raporturile contractuale (II) (lector univ. dr. Lucia Uţă)....................................... 131
2. Aspecte procedurale privind contestarea deciziilor de pensie, revizuirea
şi recalcularea pensiilor – sinteză de practică judiciară (II)
(judecător Răzvan Anghel).................................................................................................................................... 143
3. Noua reglementare a mandatului ad-hoc şi a concordatului preventiv –
proceduri de prevenire a insolvenţei (lector univ. dr. Sorana Popa) .................................................. 159
4. Simplificarea procedurilor de recunoaştere şi punere în executare a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate în străinătate în materie matrimonială
(judecător dr. Cristiana-Mihaela Crăciunescu) ............................................................................................. 172
5. Aspecte privind emergenţa dreptului penal internaţional al mediului
(Bogdan Constantin Drăguţ) ................................................................................................................................ 180

