
34/2012     Bule  nul Curţilor de Apel Cuprins

Cuprins

Organizare Judiciară
Auditori de justiţie. Solicitarea unui auditor de justiţie, 

care nu a promovat sesiunea de absolvire a Institutului 
Naţional al Magistraturii, de a fi obligată instituţia 
la organizarea unei noi sesiuni de absolvire, precum 
şi la plata în continuare a bursei, este lipsită de 
temei legal ...................................................................4

Drept Civil

[ 1 ]  Suplinirea consimţământului unei persoane. Sentinţă 
care ţine loc de acord. Analizarea caracterului 
abuziv al refuzului părţii de a-şi da consimţământul ....6

[ 2 ]  Imobil aflat în patrimoniul unei societăţi comerciale 
privatizate. Titlu de preluare nevalabil. Cerere de 
restituire în natură .......................................................7

Drept Comercial

[ 3 ]  Opoziţie formulată de un acţionar la înscrierea în 
registrul comerţului a unei hotărâri A.G.A. 
Inadmisibilitate ...........................................................9

Dreptul Muncii

[ 4 ]  Stabilitate în muncă. Desfiinţare funcţie. Modificare 
unilaterală a contractului individual de muncă .........11

[ 5 ]  Principiul ierarhiei normelor juridice. Indemnizaţia 
de hrană prevăzută într-un Acord colectiv de muncă. 
Noua legislaţie din materia salarizării personalului 
bugetar ......................................................................13

[ 6 ]  Concediere. Desfiinţarea efectivă a locului de muncă. 
Cauză reală şi serioasă ..............................................15

[ 7 ]  Plata orelor suplimentare. Foi colective de 
prezenţă .....................................................................19

Drept Fiscal

[ 8 ]  Părţile raportului de drept fiscal. Acţiune intentată 
de angajat împotriva angajatorului, pentru obligarea 
la restituirea sumelor reţinute în plus cu titlu de 
contribuţii şi impozit. Respingere pentru lipsa 
calităţii procesuale pasive .........................................20

Asigurări Sociale

[ 9 ]  Suspendarea plăţii pensiei. Obligaţia pensionarilor 
de a comunica orice modificare privind condiţiile 
acordării pensiei. Necomunicarea noii adrese de 
domiciliu ...................................................................23

[ 10 ]  Contestaţie decizie de pensionare. Aplicarea legii 
în timp. Natura juridică a excepţiei neîndeplinirii 
procedurii administrative prealabile obligatorii ........25

[ 11 ]  Procedura de realizare a revizuirii medicale a 
încadrării în grad de invaliditate a pensionarilor 
aflaţi în evidenţă. Actul normativ aplicabil ...............27

Contencios Administrativ

[ 12 ]  Autoturism abandonat pe domeniul public. Dispoziţia 
primarului de trecere a vehiculului în proprietatea 
unităţii administrativ-teritoriale. Contestarea 
operaţiunilor anterioare emiterii dispoziţiei 
primarului ..................................................................29

[ 13 ]  Funcţionar public. Încetarea raportului de serviciu. 
Obligaţia îndeplinirii procedurii prealabile ...............32

Procedura Insolvenţei

[ 14 ]  Exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale 
de către debitor. Imposibilitatea judecătorului de 
a conexa cererile debitorului .....................................33

[ 15 ]  Condiţiile formulării cererii de autorizare executare 
silită a asociaţilor cu răspundere nelimitată de către 
lichidatorul judiciar, în calitate de titular al cererii. 
Încălcarea principiului dreptului la apărare şi a 
principiului contradictorialităţii. Imposibilitatea 
închiderii procedurii insolvenţei ...............................35

[ 16 ]  Aplicarea regimului juridic de drept comun al 
nulităţii. Desfiinţarea actului subsecvent ca 
urmare a anulării actului iniţial .................................36

Drept Penal

[ 17 ]  Evaziune fiscală. Sustragere de bunuri legal 
sechestrate .................................................................38

Drept Procesual Civil

[ 18 ]  Nemotivarea hotărârii. Nerespectarea prevederilor 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 
Imposibilitatea realizării controlului judiciar ............41

[ 19 ]  Motiv suplimentar de apel privind necitarea 
părţilor de către instanţa de fond, după repunerea 
pe rol a cauzei. Nepronunţarea asupra acestui 
motiv de apel. Necercetarea fondului cauzei ............42

Drept Procesual Penal

[ 20 ]  Omisiunea introducerii în faza de urmărire penală 
a unei părţi vătămate. Consecinţe ce decurg în 
faza de cercetare judecătorească ...............................44

[ 21 ]  Judecarea în caz de extrădare sau predare în 
baza unui mandat european de arestare .....................45

[ 22 ]  Soluţionarea acţiunii civile în procesul penal. 
Disjungere .................................................................46

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

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


