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Din cuprins: 

Acte normative noi 

• Ion Deleanu – Unele observații 

cu privire la procedura prealabilă 

în procesul civil, în condițiile 

prevăzute de art. 193 alin. (1)-(2) 

din noul Cod de procedură civilă 

• Claudia Roșu – Calificarea recursului în cauzele în care este suprimată calea de atac a 

apelului, potrivit noului Cod de procedură penală 

• Ana-Maria Raluca Pârvu: Autoritatea de lucru judecat în statornicia noului Cod de procedură 

civilă 

• Teodor Bodoașcă – Discuții în legătură cu reproducerea umană asistată cu terț donator în 

reglementarea Codului civil 

• Alin-Gheorghe Gavrilescu – Discuții în legătură cu rudenia ca impediment la căsătorie în 

actuala reglementare a Codului civil 

• Mioara-Ketty Guiu: Tăinuirea în noul Cod penal 

Studii – Discuții – Comentarii 

• Mircea Duțu – Jurisprudența în paradigma cunoașterii, explicării și aplicării dreptului 

• Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu – Considerații în legătură cu dreptul la onoare – drept 

al personalității 

• Șerban Beligrădeanu – Succinte sublinieri cu privire la corecta interpretare și aplicare a art. 

65 din Codul muncii în situația concedierii individuale 

• Gabriela Cristina Frențiu – Considerații referitoare la dreptul personalului silvic la plata 

sporului de risc 

• Oliviu Puie – Aspecte referitoare la anularea sau modificare titlurilor de proprietate emise de 

către comisiile județene de fond funciar și a hotărârilor emise de către aceste comisii în 

contextul Legii fondului funciar nr. 18/1991 și al Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru 



finalizarea procesului d restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului comunist în România 

• Dumitru Dumba, Ionuț Călin – Unele considerații referitoare la admisibilitatea plângerii 

formulate împotriva ordonanței procurorului prin care se dispunea neînceperea urmăririi 

penale sau clasarea 

• Alina Gentimir – Implicațiile procesual penale ale declarației României făcute în baza 

articolului 35 paragraful 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

• George Coca – Durata maximă a arestului la domiciliu în cursul judecății în primă instanță 

Practică jurisdicțională rezumată și comentată 

• Hotărâre judecătorească penală prin care s-a dispus încetarea procesului penal întrucât, 

anterior trimiterii în judecată, procurorul nu infirmase o soluție de neîncepere a urmăririi 

penale (Curtea de Apel Galați, Secția Penală, Decizia penală nr. 1696 din 19 decembrie 2013, 

cu notă de Gigel Potrivitu, Alexandra Potrivitu) 

 

 


