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Din cuprins: 

Acte normative noi 

• Loialitatea in perspectiva noului Cod de procedura civila - Ion Deleanu 

• Consideratii asupra divortului din culpa exclusiva a sotului reclamant, in lipsa cererii 

reconventionale a paratului, in lumina noului Codului civil si a noului Cod de procedura 

civila - Emese Florian 

• Proba testimoniala in conceptia legiuitorului noului Cod de procedura civila - Maria 

Fodor 

• Sanctiuni si solutii in noul Cod de procedura civila - Aurelia Cotutiu 

• Corelatii privind prescriptia extinctiva in Codul de procedura fiscala, Codul civil si noul 

Cod de procedura civila - Ioana Maria Costea 

• Instanta competenta sa ia masuri cu privire la relatiile de familie in lumina 

reglementarilor noului Cod civil si ale noului Cod de procedura civila - Gabriela Cristina 

Frentiu 

Studii – discuții - comentarii 

• Consideratii cu referire la autonomia dreptului muncii - Ion Traian Stefanescu 

• Discutii cu privire la incidenta radierii sanctiunii disciplinare si in cazul aplicarii 

sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca - Serban 

Beligradeanu 

• Aspecte teoretice si practice cu privire la calea de atac impotriva hotararilor de prima 

instanta si institutia conexarii in materia achizitiilor publice reglementata de Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 - Cristian Mares 

• Scurte consideratii despre principiile dreptului si filosofia dreptului - Marius Andreescu 

• Incadrarea juridica a faptei constand in detinerea in afara antrepozitului fiscal a 

produselor accizabile nemarcate fiscal si care provin din contrabanda - Lacramioara 

Roman 

• Hotararile judecatoresti pronuntate in baza art. 278^1 C.pr.pen. si posibilitatea atacarii 

acestora cu contestatie in anulare - Radu Burlacu 

• Nelegalitatea interceptarilor si inregistrarilor audio sau video efectuate in faza actelor 

premergatoare - Adrian Fanu-Moca 



• Unele consideratii asupra garantiilor procesuale penale destinate victimelor infractiunilor 

- Nicolae Grofu 

• Aspecte critice in legatura cu procedura de solutionare a plangerilor contraventionale 

astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru 

accelerarea proceselor - Camelia Stoica 

  

Practică jurisdicțională rezumată și comentată  

• Dispozitii tranzitorii din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea 

solutionarii proceselor. Calea de atac impotriva sentintelor pronuntate de judecatorii in 

cazurile avand ca obiect infractiunea de evaziune fiscala prevazuta in art. 9 din Legea nr. 

241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare. 

Instanta competenta (Curtea de Apel Iasi, Sectia penala, decizia penala nr. 669 din 5 iunie 

2012; Curtea de Apel Iasi, Sectia penala, decizia penala nr. 670 din 5 iunie 2012) - Florin 

Daniel Casuneanu 

 


