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Dosar 

Implicații teoretice și practice în legătură cu aplicarea legii penale mai favorabile 

Aplicarea legii penale mai favorabile – subiect de dispută ideologică între Înalta Curte de Casație 
și Justiție și Curtea Constituțională – Mirela Gorunescu 

Controverse referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile – Tudorel Toader, Laura 
Tutunaru 

Dispozițiile referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile prevăzute în art. 5 și 6 din Codul 
penal în vigoare  - obiect al sesizărilor instanței supreme în vederea asigurării unei practici 
judiciare unitare – Rodica Aida Popa 

Aplicarea legii penale de dezincriminare – Mihai Adrian Hotca 

Considerații în legătură cu aplicarea legii penale mai favorabile conform art. 5 din Codul penal – 
Valerică Dabu, Ana Maria Gușanu 

Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei – Norel Neagu 

Unele opinii critice referitoare la competența Curții Constituționale potrivit dispozițiilor art. 146 
lit. D) din Constituția României – Ion Rusu, Minodora-Ioana Bălan-Rusu 

Considerații asupra impactului Deciziei Curții Constituționale nr. 265/2014 privind aplicare legii 
penale mai favorabile în condițiile intrării în vigoare a noului Cod penal – Monica Buzea  

Acte normative noi 

Succintă prezentare a dispozițiilor având un caracter de noutate în cuprinsul Legii nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență – Sorana Popa 



Încetarea, din inițiativa angajatorului, a contractului individual de muncă în cazul insolvenței în 
temeiul Legii nr. 85/2014 – Daniela Georgeta Enache 

Înțelesul, sfera de aplicare și efectele măsurilor ”denunțării” sau ”desfacerii” contractelor de 
muncă de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar reglementate prin art. 123 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență - Șerban Beligrădeanu 

Decăderea din exercițiul drepturilor părintești potrivit actualului Cod civil – Teodor Bodoașcă 

Reflecții critice asupra unor aspecte ale sezinei în reglementarea Codului civil în vigoare – Oana 
Ispas 

Aspecte privitoare la implicațiile noului Cod de procedură civilă în materia soluționării de către 
instanțele judecătorești a litigiilor derivate din contractele civile – Oliviu Puie 

Studii – Discuții – Comentarii 

Discuții asupra câtorva probleme privind contradicția dintre unele clauze ale contractelor 
colective de muncă încheiate la nivel de grupuri de unități sau de sectoare de activitate aplicabile 
pentru anii 2014-2015 și legislația muncii în vigoare - Ștefan-Dan Pițigoi 

Decizia de impunere – act de individualizare a obligației fiscale, titlu de creanță – Rada 
Postolache 

Domiciliul fiscal – instrument utile în relația contribuabilului cu administrația fiscală – Arina 
Nicoleta Dragodan 

Considerații în legătură cu drepturile de creanță – Florin Ludușan 

Dreptul Uniunii Europene 

Inițiativa cetățenească – unul dintre fundamentele democratice ale Uniunii Europene – Carmen 
Lazăr 

Practică judecătorească rezumată și comentată 

Desființarea de către judecătorul de cameră preliminară a unui înscris în cazul clasării. Sesizarea 
instanței penale de către procuror (art. 549 C.pr.pen.) (Judecătoria Vaslui, încheierea 
judecătorului de cameră preliminară nr. 2854/333/2014, cu notă de Florin Daniel Cășuneanu) 

Din soluțiile instanțelor judecătorești 

Practică judecătorească (extrase) 

 

 


