
310/2011     Bule  nul Casaţiei Cuprins

Cuprins

Decizii în interesul legii

Decizia nr. 9 din 15 noiembrie 20101.  ..................................6

Drept Administrativ

Admitere la Institutul Naţional al Magistraturii. 2. 
Testare psihologică. Excepţie de nelegalitate a 
prevederilor art. 14 alin. (1) şi art. 27 din 
Hotărârea Plenului CSM nr. 439 din 15.06.2006 ...................8

Contract de management educaţional. Suspendare de 3. 
drept. Condiţii. Excepţie de nelegalitate a dispoziţiilor art. I 
din Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului nr. 3567/2010 ....................................................11

Drept Civil

Prejudiciu cauzat prin condamnarea nelegală. Cuantumul 4. 
daunelor morale. Criterii generale de evaluare ....................13

Cerere de plată a unei despăgubiri în cadrul procesului 5. 
de recunoaştere a dreptului de superficie .............................19

Drept Comercial

Hotărâre AGA de repartizare a dividendelor. Momentul 6. 
de la care se naşte dreptul la dividende al acţionarului 
care a dobândit această calitate ope legis .............................22

 Hotărâre AGA. Acţiune în constatare nulitate absolută. 7. 
Prezumţie de valabilitate a actului juridic. Efecte  ...............25

Contract de asociere în participaţiune. Cerere de 8. 
excludere a asociatului. Admisibilitate ................................27

Drept Bancar

Membru în consiliul de administraţie al unei instituţii de 9. 
credit. Încălcarea obligaţiei de diligenţă şi prudenţă. 
Revocarea autorizaţiei. Legalitate ........................................29

Drept Penal

Omor calificat. Loviri sau vătămări cauzatoare 10. 
de moarte. Încadrare juridică................................................32

Drept Procesual Civil

Acţiune privind obligarea la plata amenzii civile pentru 11. 
neexecutarea unei obligaţii. Caracterul obligatoriu al 
încheierii de obligare a debitorului la plata amenzii civile ... 35

Contract de leasing. Poliţă de asigurare a bunului 12. 
închiriat. Producerea riscului asigurat. Calitate procesuală 
activă în promovarea acţiunii în daune ................................37

Arbitraj. Invocarea excepţiei nulităţii hotărârii AGA. 13. 
Inadmisibilitate din perspectiva art. 364 C.proc.civ. ............38

Cerere de întoarcere a executării silite. Competenţă 14. 
materială ...............................................................................40

Drept Procesual Penal

Excepţia de necompetenţă teritorială. Citirea actului 15. 
de sesizare în faţa primei instanţe de judecată .....................41

Măsuri asigurătorii. Infracţiune prevăzută în art. 61 16. 
din Legea nr. 78/2000. Obligativitatea luării măsurilor 
asigurătorii ...........................................................................42

Declararea recursului. Cerere de recurs formulată 17. 
prin e-mail ............................................................................44

Recurs. Schimbarea încadrării juridice după încheierea 18. 
dezbaterilor. Încălcarea dispoziţiilor art. 334 C.proc.pen. ...45

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

Lista cronologică a deciziilor .............................................48


