
LEGISLATIE 
MODIFICAREA CODULUI MUNCII 
LEGEA Nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii (Publicată în M.Of. nr. 225 din 31 martie 2011)  
TAXE SI TARIFE – OCIFIUL REGISTRULUI COMERTULUI 
HOTĂRÂREA Nr. 113 din 17 februarie 2010 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru 
operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale (Publicată în M.O.f nr. 130 din 25 februarie 2010)  
TARIFE REGISTRUL COMERTULUI 
ORDIN Nr. 2176/C din 3 septembrie 2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de 
asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale (Publicată în 
M.Of. nr. 647 din 17 septembrie 2010)  
REGISTRUL COMERTULUI 
LEGEA Nr. 39 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de 
comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 
privind registrul comerţului (Publicată în M.Of. nr. 224 din 31 martie 2011)  
LEGEA CAMERELOR DE COMERT  
LEGE Nr. 335 din 3 decembrie 2007 a camerelor de comerţ din România (Publicată în 
M.Of. nr. 836 din 6 decembrie 2007)  
 
JURISPRUDENTÅ COMERCIALÅ COMENTATÅ 
Dr. Emanuel Albu – judecător la Secţia de contencios administrativ  
şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  
— Societate comercială. Cerere de suspendare a executării unui act administrativ fiscal. 
Necesitatea îndeplinirii cumulative a condiţiilor cerute la art.215 alin.(2) din Codul fiscal 
şi la art.14 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (Î.C.C.J., Secţia 
de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1618 din 17 martie 2011)  
— Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. Acţiune în contencios administrativ 
pentru anularea Hotărârii nr. 2/2007 pentru motivul lipsei competenţei Congresului 
Uniunii de a stabili limitele cheltuielilor de executare silită (Î.C.C.J., Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1617 din 17 martie 2011)  
— Societate comercială. T.V.A aferentă unor activităţi de prestări servicii. Cerere de 
rambursare. Condiţii (Î.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 
632 din 3 februarie 2011)  
— Societate comercială. Furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de 
terminare a apelurilor fixe în propria reţea publică de telefonie. Poziţie dominantă. Înţeles 
(Î.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 4599 din 28 octombrie 
2011)  
 
JURISPRUDENTÅ COMERCIALÅ COMENTATÅ A CURTII DE APEL 
BUCURESTI 
Mihaela Ioana Barna Prisacaru, judecător, Preşedinte Secţia a VI-a Comercială a Curţii 
de Apel Bucureşti 
— Procedura insolvenţei. Majorarea termenelor prevăzute pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului, pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar de creanţe şi a termenului de definitivare a 



tabelului creanţelor. Condiţiile în care poate fi dispusă majorarea de către judecătorul-
sindic (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, Decizia comercială nr. 
751/18.05.2010)  
— Procedura insolvenţei. Sucursala societăţii comerciale. Inaplicabilitatea legii 
insolvenţei în ce priveşte sucursala, ca subiect al procedurii (Curtea de Apel Bucureşti, 
Secţia a VI-a comercială, Decizia comercială nr. 669 R/6.05.2010)  
— Revizuire. Obiectul revizuirii. Hotărârea dată de o instanţă de recurs atunci când evocă 
fondul. Înţeles (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, Decizia comercială 
nr. 1094 R/16.09.2010)  
— Societate comercială. Acţiunea posesorie. Natura comercială a litigiului. Dovada 
posesiei (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, Decizia comercială nr.653 
R/03.05.2010)  
— Societate comercială. Fuziunea. Condiţiile fuziunii. Întocmirea proiectului de fuziune, 
etapă obligatorie a realizării operaţiunii de fuziune. Publicarea proiectului de fuziune 
(Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, Decizia comercială nr. 
1072/13.09.2010)  
 
JURISPRUDENTÅ COMERCIALÅ COMENTATÅ A CURTII DE APEL CRAIOVA 
Dr. Nicoleta Ţăndăreanu, Judecător la Curtea de Apel Craiova,  
Preşedinte Secţia Comercială  
Insolvenţă 
— Calitate procesuală pasivă în acţiunea de obligare la „rebranşare la reţeaua electrică”. 
Furnizorul serviciului sau cel ce a efectuat debranşarea - distribuitorul, ca titular al 
aparatelor de măsurare (Decizia nr. 1531 din 8 decembrie 2009. Curtea de Apel Craiova. 
Secţia comercială - Irevocabilă)  
— Evacuare din locuinţă de intervenţie. Natura litigiului. Competenţă (Decizia nr.59 din 
30 martie 2010. Curtea de Apel Craiova. Secţia Comercială - Irevocabilă)  
— Revendicare imobil cu destinaţia de cramă, aflat în posesia unei societăţi comerciale. 
Scutire la plata taxei de timbru (Decizia nr. 51 din 18 martie 2010. Curtea de Apel 
Craiova. Secţia Comercială - Irevocabilă)  
— Cerere având ca obiect fructele imobilului (lipsa de folosinţă). Calitate procesuală 
activă. Momentul de la care curge termenul de prescripţie (Decizia nr.46 din 25.02.2010. 
Curtea de Apel Craiova. Secţia Comercială - Soluţia nu este irevocabilă)  
Societăţi comerciale 
— Dreptul Fondului Proprietatea la dividende, în calitate de acţionar de drept la SC C. E. 
R. SA. Calitate de acţionar izvorâtă din lege (Decizia nr. 47 din 11.03.2010. Curtea de 
Apel Craiova. Secţia Comercială)  
— Radiere ca urmare lichidării societăţii, în condiţiile Legii nr.31/1990. Admisibilitate 
numai după terminarea operaţiunilor de lichidare (Decizia nr. 743 din 16 iunie 2010. 
Curtea de Apel Craiova. Secţia comercială - Irevocabilă)  
JURISPRUDENTÅ COMERCIALÅ COMENTATÅ A CURTII DE APEL 
TIMISOARA 
Csaba Bela Nász, judecător la Curtea de Apel Timişoara  
— Cerere de înscriere menţiuni în registrul comerţului. Suspendarea procedurii. Condiţii 
(Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială, decizia civilă nr. 131 din 27 ianuarie 2009, 
C.B.N.)  



DOCTRINÅ – (studii, comentarii, note) – 
Conferenţiar univ.dr. Călin M. Costin 
Natura juridică a certificatului de urbanism şi a avizelor prealabile acestuia – studiu de 
caz – Conferenţiar univ.dr. Lucian Bernd Săuleanu 
Opoziţia la hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale  
Dr. Alexandru Bleoancă 
Încheierea contractului în formă electronică. Acceptarea ofertei şi efectele sale  
Avocat Marius Coltuc - Casa de avocatură Coltuc – Bucureşti 
Un precedent legislativ periculos: licitaţiile, obligatorii doar pentru lucrări de peste 5 
milioane euro  
Asistent univ.drd. Loredana Pădure Petrişor 
Concepţii şi tendinţe privind conducerea şi administrarea societăţii comerciale. 
Organizarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale în România  
Avocat Betinio Diamant – Baroul Sibiu 
Observaţii referitoare la unele dispoziţii ale Legii nr. 202 din 25.10.2010 privind unele 
măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, lege publicată în Monitorul Oficial 
Partea I nr. 714 din 26.10.2010  
Recenzii, simpozioane, varia. 
 Adina NICOLAE – judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Relativitatea şi 
opozabilitatea efectelor hotărârii judecătoreşti. Teză de doctorat prezentată şi susţinută 
public în ziua de 17 iulie 2008 la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti 
distinsă cu summa cum laude, Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 455 pagini 


