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ACTE NORMATIVE NOI
•
•

•
•

•

Regularizarea cererii de chemare în
judecată - Ion Deleanu
Gestiunea de afaceri într-o nouă
configurație juridică în cuprinsul
actualului Cod civil - Sache Neculaescu
Considerații critice în legătură cu reglementarea bunurilor în Codul civil - Teodor
Bodoașcă, Natalia Saharov
Definiția și caracterele juridice ale contractului de societate în lumina dispozițiilor
generale ale noului Cod civil prin raportare la prevederile speciale ale Legii societăților
nr. 31/1990 - Iolanda-Elena Cadariu-Lungu
Arestul la domiciliu - o măsură preventivă cu caracter de noutate în legislația română Adrian Fanu-Moca, Claudia Roșu

STUDII – DISCUȚII – COMENTARII
•
•
•
•

•

Natura juridică și efectele acțiunii pauliene în Codul civil actual și în cel anterior Cosmin Mihăilă
Unele aspecte specifice ale acțiunii în despăgubiri pentru pagubele cauzate prin actele
administrative de autoritate nelegale - Alin A. Trăilescu
Izvoarele dreptului fiscal - Dan Sova
Incompatibilitatea dispozițiilor referitoare la mediere și la ședința de informare privind
avantajele medierii în cauzele din domeniul contenciosului administrativ - Elena Emilia
Ștefan
Discuții privind legalitatea condiționării acordării stagiului potențial la pensia de
invaliditate de obligația realizării unui stagiu de cotizare în raport cu vârsta - Stefan-Dan
Pițigoi

•
•
•

Soluționarea acțiunii civile când societatea de asigurare participă în procesul penal în
calitate de asigurator de răspundere civilă - Leontin Coraș
Codul contravențional - o necesitate? - Mircea Ursuța
Parchetul European - element de noutate și controversă în construcția europeană - George
Dorel Matei, Luminița Dragne

PRACTICA JURISDICȚIONALĂ REZUMATĂ ȘI COMENTATĂ
•

Portul unei arme de foc neletale destinate autoapărării și supuse notificării, precum și al
muniției aferente, în localul unei unități de stat (instanțe judecătorești), de către o
persoană care posedă certificat de deținător, constituie sau nu infracțiunea prevăzută în
art. 279 alin. 3^1 C.pen.? (Curtea de Apel Timișoara, Secția penală, Decizia penală nr.
233/R din 19 februarie 2013), notă de Flavius Ionescu

VARIA
•

Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Romane (1954 2014). Șase decenii de cercetare științifică în domeniul dreptului - Mircea Duțu

DIN SOLUȚIILE INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI
•

Practică judiciară (extrase)

