
32/2016     Bule� nul Cur�ilor de Apel Cuprins

Cuprins

Organizare Judiciar�

 Nu pot face obiectul ac�iunii în contencios administrativ 
cenzurarea modului în care Comisia de elaborare a 
subiectului la examenul de capacitate al judec�torilor 
�i procurorilor stagiari a în�eles s� puncteze pe barem, 
elementele apreciate ca necesar a �  tratate prin subiectul 
de concurs �i nici cenzurarea modului în care Comisia 
de solu�ionare a contesta�iilor a recorectat lucrarea, în 
baza aceluia�i barem, urmare contesta�iei, dac� aceste 
elemente sunt dintre cele care se încadreaz� în 
tematica �i bibliogra� a stabilit� prin concurs ................... 4

Drept Civil

[ 1 ]   Accesiunea imobiliar�  ....................................................7

[ 2 ]   Ie�ire din indiviziune. Tranzac�ie. Condi�ii .....................9

[ 3 ]   Rambursare cot�-parte de desp�gubire încasat� 
în baza Legii nr. 112/1995 .............................................10

Dreptul Familiei

[ 4 ]   Plasament minor. Cuantumul contribu�iei de 
între�inere. Munc� în folosul comunit��ii ......................12

Asigur�ri Sociale

[ 5 ]   Pensii stabilite în baza Legii nr. 3/1977. Majorarea cu 
10% a punctajelor medii anuale în temeiul art. 2 
alin. (1) din H.G. nr. 777/2005. Impozitarea pensiilor ....13

[ 6 ]   Litigiu de asigur�ri sociale având ca obiect contesta�ie 
împotriva unei decizii de respingere a cererii de 
recalculare a pensiei. Prematuritatea unei astfel de 
contesta�ii decurgând din neîndeplinirea cerin�ei 
desf��ur�rii procedurii prealabile prev�zute 
de lege. Apel respins ......................................................15

Dreptul Muncii

[ 7 ]   Decizie de imputare. Lipsa acordului salariatului 
sau a hot�rârii judec�tore�ti. Anulare ............................16

[ 8 ]   Litigiu de munc�. Încetarea raporturilor de munc� 
prin demisie. Caracterul liber sau viciat al 
manifest�rii de voin�� .....................................................19

Societ�!i

[ 9 ]   Efectele radierii comerciantului, persoan� juridic� 
din Registrul Comer�ului, asupra capacit��ii procesuale 
de folosin�� � consecin�e sub aspectul calit��ii 
societ��ii de subiect al procedurii insolven�ei. ...............20

Procedura Insolven!ei

[ 10 ]  Închiderea procedurii anterior punerii în executare a 
hot�rârii judec�tore�ti de obligare a uneia din persoanelor 
prev�zute de art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
la plata pasivului debitoarei. Intervenirea insolven�ei 
persoanei obligate la pasiv. Cererea de înscriere a 
creditorilor debitoarei în tabelul de crean�� al persoanei 
obligate s� suporte pasivul debitoarei. Respingerea 
cererii. Contesta�ie. Admisibilitate ................................21

Drept Fiscal

[ 11 ]  Modul de calcul al dobânzii fiscale în cazul în care 
executarea obliga�iei fiscale principale a fost suspendat� 
de instan�a judec�toreasc�, în condi�iile art. 14 �i 
art. 15 Legea nr. 554/2004. Inaplicabilitatea 
Ordinului MFP nr. 2144/11.07.2008 ..............................23

[ 12 ]  Dreptul de deducere a TVA ...........................................24

Contencios Fiscal

[ 13 ]  Exploat�ri de balastiere din albiile minore ale râurilor. 
Domeniul public al statului. Autoriza�ia de foraje �i 
excav�ri .........................................................................26

Drept Administrativ

[ 14 ]  Posibilitatea colect�rii �i deducerii TVA pentru 
un avans neîncasat .........................................................28

Contencios Administrativ

[ 15 ]  Func�ionar public. Eliberare din func�ie urmare a 
reorganiz�rii autorit��ii publice �i a particip�rii la 
o testare profesional� .....................................................31

[ 16 ] Recurs. Anulare decizie de impunere emis� de primar  ....32

Drept Procesual Civil

[ 17 ]  Lipsa capacit��ii procesuale de folosin��. Obliga�ie de 
a face. Cerere pentru obligarea prim�riei comunei la 
eliberarea adeverin�ei privind munca prestat� în CAP ....34

[ 18 ]  Apelul împotriva încheierilor premerg�toare � 
preparatorii !i interlocutorii  ..........................................35

[ 19 ]  Cerere de interven�ie. Justificarea interesului � 
condi�ie de admisibilitate ...............................................35

[ 20 ]  Conflict negativ de competen��. Litigiu între 
profesioni�ti. Competen�a tribunalului specializat ........36

Drept Penal

[ 21 ]  Revocarea suspend�rii condi"ionate. Executarea 
efectiv� a pedepsei rezultante. Imposibilitatea 
dispunerii suspend�rii sub supraveghere .......................38

[ 22 ]  Infrac�iunea de loviri sau v�t�m�ri cauzatoare 
de moarte. Provocare .....................................................40

Drept Procesual Penal

[ 23 ]  Competen�a dup� calitatea persoanei a instan�elor 
judec�tore�ti. Încetarea calit��ii de avocat la momentul 
emiterii de c�tre procuror a ordonan�ei de clasare. 
Declinarea de competen�� ..............................................42

[ 24 ]  S�vâr!irea infrac"iunilor de complicitate la evaziune 
fiscal� !i complicitate la infrac"iunea prev�zut� de 
art. 6 din Legea nr. 241/2005. Revizuire. Admitere 
în principiu. Trimiterea cauzei spre rejudecare 
primei instan"e ...............................................................43

Index alfabetic ......................................................................... 48

Lista deciziilor ......................................................................... 48


