2/2018

Bulenul Curilor de Apel

Cuprins

3

Cuprins
Organizare Judiciar
Bateriile de teste aplicate de psihologi, cu ocazia
desfurrii concursului de admitere în magistratur,
fac parte dintr-o platform de evaluare psihologic
standardizat, ce a fcut obiectul avizrii metodologice în cadrul comisiei metodologice din Cadrul
Colegiului Psihologilor din România, ind
certicat pentru utilizare în specialitatea
psihologia muncii i organizaional ........................ 4
Drept Civil
[ 1 ] Criterii privind stabilirea cuantumului
despgubirilor nepatrimoniale...................................11

Drept Administrativ
[ 9 ] Criterii de calificare a actului administrativ. Procesulverbal încheiat de Direcia Regional Antifraud
Fiscal nu este un act administrativ fiscal .................25
Contencios Administrativ
[ 10 ] Contract achizi!ie public. Clauze contractuale
privind plata penalit!ilor pentru plata cu întârziere
a pre!ului convenit. Invocarea, de ctre autoritatea
beneficiar, a clauzei contractuale privind plata
în limita disponibilit!ilor financiare nu poate
lipsi de efecte clauzele privind plata penalit!ilor .......26
Drept Bancar

Dreptul Familiei
[ 2 ] Deschiderea procedurii adop!iei. Refuzul
printelui. Interesul superior al copilului ..................12
Asigurri Sociale
[ 3 ] Decizie de imputare a unor drepturi de asigurri
sociale considerate a fi încasate necuvenit.
Nelegalitate ...............................................................14
[ 4 ] Condi!ii privind acordarea presta!iilor sub forma
biletelor de odihn "i de tratament balnear prin
sistemul organizat "i administrat de casa
na!ional de pensii publice ........................................16
Dreptul Muncii
[ 5 ] Obligarea angajatorului la schimbarea încadrrii
în grupa superioar de munc, respectiv la
acordarea grupei I de munc în locul
grupei a II-a de munc  recunoscut ......................17
Procedura Insolven!ei
[ 6 ] Contesta!ie împotriva hotrârii adunrii creditorilor. Obiectul controlului judiciar  respectarea
condi!iilor de legalitate. Contestarea condi!iilor
de oportunitate. Respingere ......................................18
[ 7 ] Recurs. Procedura insolven!ei. Lipsa calit!ii
procesuale active a creditorului care a formulat
ac!iunea în antrenare rspundere în exercitarea
recursului împotriva Sentin!ei de respingere
a ac!iunii ....................................................................20

[ 11 ] Clauze abuzive. Contract de credit. Clauz
privind dobânda variabil. Efectele constatrii
caracterului abuziv. Consecin!e în ceea ce
prive"te continuarea contractului ..............................28
Achizi!ii Publice
[ 12 ] Anularea Raportului procedurii de atribuire "i
al tuturor actelor subsecvente. Motive fondate
de respingere a ofertei de ctre autoritatea
contractant ...............................................................35
Drept Procesual Civil
[ 13 ] Cheltuieli de judecat datorate de pârât, dat fiind
recunoa"terea preten!iilor ulterior primului termen
de judecat. Neinciden!a normelor ce reglementeaz abuzul de drept procesual ...............................37
[ 14 ] Ac!iune în anulare  Anulare act ..............................40
[ 15 ] Perimarea dup suspendarea cauzei pân la
soluionarea de ctre Înalta Curte de Casaie i
Justiie a sesizrii în vederea pronunrii unei
hotrâri prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept. Data de la care curge
termenul de perimare ................................................43
Drept Penal
[ 16 ] Nerespectarea regimului armelor "i muni!iilor.
Contopire pedepse în caz de concurs de
infrac!iuni. Vinov!ia inculpatului sub
forma inten!iei indirecte ............................................45

Contencios Fiscal

Drept Procesual Penal

[ 8 ] Angajarea rspunderii solidare în materie fiscal.
Natura dispozi!iilor care reglementeaz
rspunderea solidar "i aplicarea în
timp a acestor dispozi!ii ............................................22

[ 17 ] Revizuire vizând latura civil a cauzei.
Competen!a sec!iei civile a instan!ei .........................47
Index alfabetic ....................................................................48
Lista deciziilor ....................................................................48

