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ACTE NORMATIVE NOI
•

Plata nedatorată în reglementarea noului Cod civil - Liviu Pop

•

Vârsta matrimonială în actuală statornicire a Codului civil român - Alin-Gheorghe
Gavrilescu

•

Competența materială și teritorială în cauzele de fond funciar, potrivit noului Cod de
procedură civilă - Gabriela Cristina Frențiu

•

Unele observații relative la înființarea sechestrului asigurator în temeiul art. 952 alin. (2)
și art. 953 alin. (2) din Codul de procedură civilă - Liviu-Alexandru Viorel

•

Măsurile preventive aplicabile persoanei fizice în reglementarea noului Cod de procedură
penală - Radu Slavoiu

STUDII – DISCUȚII - COMENTARII
•

Dialogul dintre Curtea Constituțională a României și Curtea de Justiție a Uniunii
Europene - Tudorel Toader, Marieta Safta

•

Obligația de securitate cu privire specială asupra dreptului consumului - Lacrima Rodica
Boilă, Lacrima Bianca Luntraru

•

Discuții referitoare la marca reglementată de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și
indicațiile geografice, posibil obiect al executării silite - Oana Murariu

•

Consecințele admiterii cererii de acordare a ajutorului public judiciar în forma prevăzută
de art. 6 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civilă, în cazul taxelor judiciare de timbru datorate în solidar Anamaria Câmpean

•

Considerații relative la prestarea disimulată a muncii – situații, cauze, efecte, propuneri Monica Gheorghe

•

Cu privire la posibilitatea încadrării legale în muncă,în prezent, în temeiul statornicirilor
în vigoare, prin întocmirea unei convenții civile de prestări de servicii în locul încheierii
unui contract individual de muncă - Șerban Beligrădeanu

•

Metode de investigare a criminalității informatice - Alina Leția

PRACTICĂ JURISDICȚIONALĂ REZUMATĂ ȘI COMENTATĂ
• Infracțiunea de înșelăciune. Mijloace de inducere în eroare: cererea de chemare în
judecată prin care se solicită instanței obligarea pârâtului la restituirea unui împrumut de bani;
contract de împrumut de bani, întocmit în fals, depus ca proba în susținerea pretențiilor bănești;
hotărâre judecătoreasca prin care s-a admis cererea de chemare în judecată, pârâtul fiind obligat
la restituirea împrumutului; actele de executare silită a unei astfel de hotărâri, definitivă
și executorie (Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, Decizia penală nr. 3557 din 2
noiembrie 2012) - Gheorghe Vizitiu
• Schimbarea încadrării juridice în apel din infracțiunea de tâlhărie, prevăzută în art. 211
alin. (1), (2) lit. b), alin. (2^1) lit. a), b), c) si alin. (3) C.pen., în infracțiunile de tâlhărie și omor
deosebit de grav, prevăzute în art. 211 alin. (1), (2) lit. b), alin. (2^1) lit. a), c) si art. 174, art. 176
alin. (1) lit. d) C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen. Rejudecarea de către prima instanță
conform procedurii ordinare, avându-se în vedere exceptarea aplicării procedurii simplificate
prevăzute în art. 320^1 C.pr.pen. în cauzele având ca obiect infracțiuni pentru care legea prevede
ca pedeapsă detențiunea pe viață [art. 320^1 alin. (7) teza finală C.pr.pen.] (Curtea de Apel Iași,
Decizia penală nr. 106 din 11 iunie 2013) - Florin Daniel Cășuneanu, Vasile Chifan

