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19. Acțiune în răspundere civilă delictuală pentru repararea prejudiciului 
cauzat prin încălcarea vieții private și a dreptului la intimitate. Raportul 
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contractului. Activarea clauzei penale. Condiții ____________________ 120 

35. Acțiune în obligare la plata chiriei. Prescripția extinctivă aplicabilă ____ 127 
36. Cerere având ca obiect stabilirea judiciară a unui termen de  
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această calitate. Persoana înscrisă la registrul comerțului face  
dovada calității de reprezentant a persoanei juridice _______________ 148 

44. Antecontract de vânzare-cumpărare. Acțiune pentru evacuarea 
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condiției rezolutorii. Valorificarea dreptului de proprietate asupra  
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județul pe raza căruia aceasta își are domiciliul sau reședința. 
Contravaloarea serviciilor de protecție socială. Condiții. Prescripție.  
Termen __________________________________________________ 386 

99. Ajutor financiar pentru angajarea de absolvenți. Motive de refuz. 
Neconcordanțe în calculul sumelor solicitate. Greșită respingere  
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100. Indemnizație de creștere a copilului. Persoană care obține venituri din 
activități independente. Baza de calcul. Obligația de plată a dobânzii 
penalizatoare _____________________________________________ 391 

101. Încadrare în grad de handicap. Emiterea unui nou certificat. Act  
administrativ afirmativ întemeiat pe prevederile art. III din H.G.  
nr. 927/2016 – înlocuirea certificatelor. Realizarea unei reevaluări a 
titularului. Nelegalitate ______________________________________ 394 

102. Certificat de încadrare în grad de handicap. Cerere de anulare. Acțiune 
personală intuitu personae din partea titularului dreptului pretins vătămat. 
Decesul reclamantului anterior pronunțării primei instanțe. Consecințe __ 398 

103. Decizie de imputare a sumei primită cu titlu de ajutor social. Lipsa unei 
adeverințe. Motiv temeinic de depășire a termenului pentru realizarea 
procedurii prealabile. Termen pentru depunerea contestației. Prescripția 
dreptului material la acțiune. Data la care instituția publică trebuia să 
cunoască paguba. Condiție de sistare a plății ajutorului social ce poate fi 
dedusă din informațiile transmise autorității administrative de către alte 
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104. Tratament medical în străinătate. Decontarea contravalorii serviciilor 
medicale plătite de pacient ___________________________________ 403 
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105. Decontarea integrală a cheltuielilor medicale efectuate în străinătate. 
Condiții referitoare la autorizarea prealabilă. Nesolicitarea  
formularului E112. Necesitatea dovedirii împrejurărilor care au  
împiedicat persoana interesată a solicita autorizarea prealabilă.  
Greșită aplicare a legii. Respingerea pretențiilor în recurs ___________ 410 

106. Hotărâre a consiliului local. Criterii de acordare a locuințelor sociale. 
Necesitatea unui venit, excluzând prestațiile din asistența socială. 
Nelegalitate. Apreciere globală a instanței asupra legalității actului 
administrativ. Trimiterea cauzei spre rejudecare __________________ 417 

107. Asociație de vânătoare. Plata tarifului de gestionare a faunei cinegetice 
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108. Fonduri cinegetice. Litigiu privind contracte de gestiune. Calitate 
procesuală. Reziliere. Procedură prealabilă. Notificare de reziliere.  
Termen pentru formulare. Culpa pârâtei _________________________ 423 

109. Regimul străinilor. Contestarea deciziei de returnare. Reclamant  
părinte al unui minor care are cetățenia română __________________ 428 

110. Cerere de anulare a autorizației de construire formulată de un terț.  
Termen pentru formularea plângerii prealabile. Amplasarea panoului de 
informare la locația construcției. Calitatea de persoană vătămată.  
Interes. Nelegalitatea autorizației. Lipsa notificării proprietarilor parcelelor 
vecine la emiterea PUD. Contradicție între PUD și PUZ. Evoluția 
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111. Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Act administrativ  
care poate face obiectul acțiunii în anulare sau suspendare, potrivit  
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112. Autorizație de construire. Cerere de sesizare a Înaltei Curți de Casație și 
Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 
Neîndeplinirea condițiilor legale pentru sesizare. Intrare în circuitul 
civil. Imposibilitatea revocării după începerea lucrărilor. Consecințe.  
Greșită admitere a excepției lipsei procedurii prealabile ____________ 443 

113. Urbanism. Solicitare de anulare parțială a PUG. Motive procedurale de 
nelegalitate neîntemeiate. PUZ anterior. Consecințe. Pretinsă  
încălcare a dreptului de proprietate privată ______________________ 445 

114. Terenuri amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în 
documentațiile de urbanism. Interdicția reducerii suprafețelor acestora ori 
strămutării lor. Efecte. Nulitatea absolută a actelor administrative sau  
juridice emise ori încheiate cu nerespectarea dispozițiilor art. 71  
alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2017. Încălcarea dispozițiilor legale  
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115. Urbanism. Înțelesul condiției vătămării unui drept recunoscut de lege  
sau a unui interes legitim. Vătămarea dreptului reclamanților de a nu se 
construi la distanțe mai mici decât cele garantate de lege față de 
proprietatea acestora, respectiv de a nu se construi clădiri mai înalte decât 
cele permise de lege este suficientă pentru anularea autorizației de 
construire și a certificatului de urbanism _________________________ 454 
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116. Urbanism. Inadmisibilitatea acțiunii directe având ca obiect obligarea  
la emiterea unor certificate de urbanism, fără ca refuzul de a emite  
actele solicitate să facă obiect al acțiunii. Natura juridică și efectul  
excepției de nelegalitate _____________________________________ 455 

117. Modificarea cererii de chemare în judecată. Art. 13 alin. (1) din Legea 
nr. 554/2004. Valabilitatea planurilor urbanistice zonale și a planurilor 
urbanistice de detaliu aprobate anterior intrării în vigoare a noului Plan 
Urbanistic General (H.C.L. nr. 493/22.12.2014). Studiul geotehnic: natură 
juridică și valabilitate. Autoritatea de lucru judecat a hotărârii prin care se 
dispune suspendarea executării actului administrativ, în privința condiției de 
admisibilitate a acțiunii în anularea actului administrativ referitoare la 
formularea în termen a plângerii prealabile. Cheltuieli de judecată ____ 457 

118. Contencios administrativ. Cerere de emitere a autorizației de construire 
pentru intrarea în legalitate. Condiții legale ______________________ 466 

119. Legea nr. 544/2001. Informații exceptate de la comunicare __________ 468 
120. Comunicare informații de interes public. Situația de excepție a informațiilor 

care fac parte din categoriile informațiilor clasificate. Procedura de 
contestare a clasificării nelegale a informațiilor ___________________ 470 

121. Comunicare informații de interes public. Conținutul informațiilor.  
Întocmirea înscrisurilor constatatoare ___________________________ 473 

122. Cerere de informații de interes public. Capacitatea procesuală a 
primăriei. Lipsa capacității de a sta în judecată în nume propriu ______ 474 

123. Litigiu grefat pe executarea unui contract de achiziții publice. Clauză 
arbitrală. Necompetența generală a instanțelor judecătorești. Efecte.  
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124. Litigiu privind achizițiile publice. Respingerea contestației pentru 
neconstituirea cauțiunii. Dispoziții legale incidente _________________ 480 

125. Achiziții publice. Interesul pentru invocarea neconformității ofertelor  
altor participanți. Interpretarea prevederilor legale aplicabile solicitărilor  
de clarificări. Încălcarea principiului transparenței și al egalității de  
tratament. Ambiguități ale documentație de atribuire. Anularea  
procedurii ________________________________________________ 482 

126. Achiziții publice. Condiții pentru anularea întregii proceduri de atribuire. 
Imposibilitatea continuării legale a procedurii. Act din procedura de achiziție 
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executare. Calitate procesuală pasivă. Asociație de dezvoltare 
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129. Excepția prescripției dreptului material la acțiune în cazul acțiunilor în 
despăgubiri grefate pe un contract de achiziție publică, formulată  
ca efect al raportului de audit extern. Cauza juridică a acțiunii.  
Admisibilitatea acțiunii în repetițiune fundamentată pe plata 
nedatorată. Plată efectuată din eroare vs. plată voluntară grefată  
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130. Redevență contract concesiune. I. Cerere de scutire de la plata  
accesoriilor. Întreruperea cursului termenului de prescripție. Condiții 
legale. II. Principiul protecției încrederii legitime și a securității  
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131. Funcție publică de polițist. Concurs de încadrare din sursă externă.  
Acordare grad profesional. Corelația dintre funcția ocupată și  
gradul profesional deținut de ocupant ___________________________ 502 

132. Funcționar public cu statut special. Decizie de imputare. Culpa  
mai multor persoane. Contestarea deciziei de imputare pe  
considerentul gradului de culpă reținut __________________________ 504 

133. Decizie de eliberare din funcție la împlinirea vârstei de pensionare  
a unui funcționar de sex feminin care și-a exprimat opțiunea de  
a continua activitatea. Nelegalitate _____________________________ 506 

134. Funcționar public cu statut special. Obligarea la emiterea ordinului  
de trecere în rezervă, cu acordarea drepturilor aferente. Criterii  
de aplicare a O.G. nr. 7/1998 _________________________________ 510 

135. Funcționar public. Încetarea raportului de serviciu ca urmare a 
condamnării penale. Noțiunea de infracțiune de corupție care atrage 
încetarea raportului de serviciu. Relevanța infracțiunii de uz de fals  
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stabilirea salariului altor persoane decât cele care au fost parte în  
procesele în care s-au pronunțat respectivele hotărâri ______________ 518 

138. Polițist. Salarizare. Solicitare de egalizare a salariului pentru funcția 
îndeplinită cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată ____ 520 

139. Personal silvic. Spor de risc de 25%. Raportul dintre prevederile  
Codului silvic și dispozițiile legilor de salarizare. __________________ 526 

140. Aplicabilitatea Codului civil în raportul de drept fiscal. Semnificația 
principiului prevalenței economicului asupra juridicului. Vânzarea  
distinctă a imobilului și a operațiunilor de transformare/modernizare ale 
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141. Contencios fiscal. Calitate procesuală pasivă. Emitent al actului  
administrativ lipsit de personalitate juridică. Reprezentare. Direcție  
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142. Societăți afiliate. Contract de închiriere imobil și obiecte de inventar. 
Interpretare. Prețuri de transfer. Mod de aplicare a art. 128 alin. (4)  
lit. b) din Legea nr. 571/2003 _________________________________ 539 

143. Contencios fiscal. Prezumția de legalitate a actelor administrative 
normative. Consecințe. Impozit pe profit. Termen de prescripție  
a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale. „In dubio contra fiscum”. 
Inaplicabilitate. Operațiuni cu contribuabili inactivi. Aplicarea jurisprudenței 
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144. Realitatea operațiunilor economice. Dovadă. Operațiuni cu contribuabil 
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facturilor prezentate pentru deducerea TVA. Distincțiile față de lipsa din 
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persoană fizică. Succesiune nedezbătută, moștenitori 
necunoscuți. Nerelevanță ____________________________________ 563 

147. Răspundere solidară cu debitorul declarat insolvabil. Condiții. 
Reaua-credință ____________________________________________ 565 

148. Angajarea răspunderii solidare a administratorului societății. Condiții. 
Reaua-credință a administratorului. Omisiunea solicitării intrării în 
insolvență. Limitele apărărilor ce se pot formula în cererea de  
chemare în judecată decurgând din raportul de drept fiscal __________ 566 

149. Răspundere solidară cu debitorul declarat insolvabil. Neîndeplinirea 
obligației legale de a cere deschiderea procedurii insolventei pentru 
obligații fiscale. Limitele rejudecării pricinii. Aplicarea ratione temporis  
a legii de la data săvârșirii faptelor. Elemente constitutive ___________ 569 

150. Obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate.  
Caracterul subsecvent al acesteia. Neîncasarea veniturilor declarate  
de angajator. Ordinului Președintelui ANAF nr. 2130/2013. Efecte ____ 571 

151. Contribuția de asigurări sociale de sănătate. Noțiunea de a te afla în 
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152. Achitarea prin reținerea la sursă a sumelor reprezentând contribuții de 
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venitul din convențiile civile declarat prin formularul 205. Consecințe. 
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154. Contencios fiscal. TVA. Tranzacții imobiliare calificate ulterior ca  
operațiuni impozabile. Determinarea obligațiilor fiscale în condițiile 
nemenționării TVA în contracte. Prețul prevăzut în contract. Semnificație. 
Drept de deducere TVA. Condiții. Nedepunerea documentelor necesare – 
aspect care ține de condițiile de formă. Creanțe fiscale accesorii. 
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155. TVA. Drept de deducere. Condiția ca serviciile achiziționate să fie  
destinate operațiunilor taxabile. Servicii facturate de mai multe ori, de către 
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aplicare. Modificarea prețurilor bunurilor vândute (apartament, loc de 
parcare) cu menținerea prețului total. Lipsă relevanță. Includerea valorii 
locului de parcare în prețul total. _______________________________ 584 

156. Contencios fiscal. Modificarea tardivă a acțiunii. Contestarea actelor 
fiscale. Suspendare nejustificată a soluționării contestației actului  
fiscal până la soluționarea unei cauze penale ____________________ 588 

157. Decizie de soluționare a contestației. Suspendarea soluționării  
contestației de către organul fiscal până la soluționarea unei cauze  
penale. Ajustare TVA. Ipoteza intrării în faliment a societății comerciale  
nu este echivalentă cu încetarea existenței bunurilor de capital ______ 592 

158. Decizie de impunere. Obligații reprezentând accize alcool.  
Situația detentorului precar. Legalitatea impunerii _________________ 596 

159. Impozit pe construcții. Impozit pe clădiri. Corelări și distincții.  
Legalitatea impunerii. Act administrativ fiscal. Conținut. Soluționarea 
contestației fără ascultarea contribuabilului. Consecințe. Condiția  
existenței unei vătămări _____________________________________ 598 

160. Impozit pe clădiri. Imobil care, în baza autorizației de construire, avea o 
destinație mixtă. Schimbarea destinației clădirii. Declarația pe proprie 
răspundere a persoanei impozabile. Relevanță. Posibilitatea  
organului fiscal de a verifica realitatea celor declarate. Caracterul  
nejustificat al refuzului de a emite decizia de impunere _____________ 601 

161. Impozit pe teren intravilan. Neincidența în cauză a cauzei de scutire 
prevăzută de art. 464 NCF [art. 257 alin. (1) lit. k) vechiul C.fisc.].  
Încălcarea principiului încrederii legitime și securității juridice.  
Consecințe. Înlăturarea accesoriilor fiscale ______________________ 606 

DREPTUL MUNCII ȘI  ASIGURĂRILOR SOCIALE _________________ 609 

DREPTUL MUNCII ____________________________________________________ 609 

162. Contract individual de muncă încheiat pe durată determinată.  
Depășirea duratei contractului. Invocarea nulității. Lipsă concurs pentru 
încadrarea pe durată nedeterminată a personalului din instituțiile și 
autoritățile publice. Consecințe ________________________________ 609 

163. Contract individual de muncă încheiat pe durată determinată. Perioadă de 
probă. Încetarea contractului individual de muncă după expirarea  
perioadei de probă. Consecințe. _______________________________ 610 
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164. Detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.  
Drepturile lucrătorului detașat. Beneficiul salariului minim pe ramură de 
activitate din statul membru al Uniunii Europene, al Spațiului  
Economic European sau în Confederația Elvețiană, pe al cărui  
teritoriu sunt prestate serviciile. Diurna. Lipsa dovezii asumării  
obligației din partea angajatorului ______________________________ 612 

165. Interzicerea stabilirii diurnei pentru transportul intracomunitar în funcție de 
distanța parcursă. Obligația societăților de transport auto de a organiza, 
îndruma și controla activitatea conducătorilor auto pentru a se asigura de 
respectarea legislației în domeniu. Răspunderea angajatorului pentru 
nerespectarea legislației de către conducătorii auto ________________ 615 

166. Nelegalitatea deciziei de delegare a unui salariat pentru lipsa  
caracterului real al acestei măsuri. Consecințe. Repunerea părților  
în situația anterioară ________________________________________ 618 

167. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Nulitatea  
deciziei de modificare unilaterală a felului muncii, a locului muncii  
și a remunerației ___________________________________________ 621 

168. Suspendare contract individual de muncă. Verificarea legalității unui  
act juridic cu existență și efecte necontestate, care nu îmbracă formă  
scrisă (instrumentum probationis). Caracterul criticabil al pronunțării instanței 
asupra unui act conex doar în considerarea faptului că îmbracă formă scrisă 
ad probationem. Neagravarea situației în propria cale de atac.  
Acordarea drepturilor salariale restante a căror plată nu a fost  
dovedită în condițiile art. 168 alin. (1) C.uncii ______________________ 623 

169. Suspendarea efectelor deciziei de încetare a contractului individual de 
muncă, cu acordul părților, în vederea pensionării, prin procedura  
ordonanței președințiale. Condiții de admisibilitate _________________ 626 

170. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Efectele  
Deciziei Curții Constituționale nr. 387/05.06.2018. Limitarea libertății de 
apreciere a angajatorului în condițiile în care femeia își manifestă  
dorința de a munci până la împlinirea vârstei standard de pensionare  
a unui bărbat cu aceeași dată de naștere de referință ______________ 628 

171. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului.  
Nulitatea procedurii pentru nerespectarea termenului de preaviz _____ 629 

172. Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Plăți 
compensatorii. Natură juridică. Plata în rate lunare egale, începând  
cu data concedierii. Schimbarea cadrului normativ privind plata CAS și 
CASS. Consecințe. Lipsa garantării în plată a unui anumit cuantum ___ 631 

173. Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Conținut 
decizie. Lipsa motivelor pentru care s-a dispus concedierea salariatului. 
Nulitate decizie. Muncă suplimentară. Condiții ____________________ 633 

174. Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. 
Necompensarea prin ore libere plătite. Consecințe. Plata orelor  
suplimentare prestate de salariat. Planificare de serviciu. Dovada  
orelor suplimentare efectiv prestate ____________________________ 635 
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175. Concediu de odihnă. Indemnizație. Cumul de funcții la același  
angajator _________________________________________________ 636 

176. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Personal din instituțiile și 
companiile de spectacole și concerte. Acte normative succesive cu  
caracter tranzitoriu. Semnificație. Lege-cadru de salarizare. Aplicare  
etapizată. Consecințe _______________________________________ 637 

177. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Anulare dispoziție  
primar emisă în baza dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017. Lipsa 
procedurii prealabile de contestare. Inadmisibilitate ________________ 639 

178. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Familia ocupațională  
de funcții bugetare „sănătate și asistență socială”. Spor pentru activitatea 
desfășurată în condiții deosebit de periculoase pentru activitatea prestată în 
blocul operator. Cadrul normativ incident. Cumul categorii de sporuri.  
Aplicarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri  
publice. Semnificație ________________________________________ 640 

179. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Familia ocupațională 
învățământ. Stabilire drepturi salariale în baza dispozițiilor Legii-cadru 
nr. 153/2017, la data de 1 martie 2018. Majorare 20%. Consecințe.  
Calcul spor dirigenție _______________________________________ 644 

180. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Limitarea  
cuantumului brut al salariului de bază. Eventualitatea scăderii salariului. 
Sporuri. Imposibilitatea acordării unui spor prevăzut pentru altă  
categorie de personal, într-o anexă distinctă a legii ________________ 646 

181. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Aplicarea etapizată a 
prevederilor legale în materie. Egalizarea la nivelul maxim de salarizare aflat 
în plată. Semnificație. Încadrare la maximul din grila de salarizare potrivit 
dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010. Inadmisibilitate. Plata indemnizației de 
zbor. Plafonarea sumelor reprezentând sporuri, compensații, prime și 
indemnizații individuale la 30% din salariul de bază. Situații în care  
operează _________________________________________________ 649 

182. Personal contractual în cadrul familiei ocupaționale „Administrație”.  
Serviciu public în subordinea unui consiliu județean. Încadrare.  
Legea-cadru nr. 153/2017. Aplicarea dispozițiilor de excepție ale  
art. 11 ___________________________________________________ 653 

183. Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor. Condiții de acordare de 
către angajator. Activitate în domeniul în care se deține titlul de 
doctor. Utilitatea pentru angajator a pregătirii doctorale a salariatului __ 657 

184. Personal din învățământ. Drepturi salariale. Lipsa calității procesuale  
pasive a Inspectoratul Școlar Județean _________________________ 659 

185. Plata drepturilor salariale. Insolvența angajatorului. Creanțe ale  
salariatului anterioare și ulterioare deschiderii procedurii. Competența de 
soluționare. Suspendarea de drept sau încetarea litigiilor de drept  
comun conform Legii nr. 85/2014. Distincții ______________________ 661 

186. Solicitarea de acordare a unor drepturi bănești neprevăzute în contractul 
individual de muncă. Dovada obligațiilor angajatorului ______________ 663 
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187. Răspunderea disciplinară a angajatului. Abaterea disciplinară.  
Condiția premisă a angajării răspunderii disciplinare _______________ 664 

188. Răspundere disciplinară. Termenul în care salariatul trebuie  
convocat în vederea cercetării disciplinare prealabile conform  
regulamentului intern. Schimbarea domiciliului/reședinței salariatului pe 
parcursul cercetării disciplinare. Neinformare angajator. Consecințe. 
Descrierea abaterii disciplinare. Criteriile de stabilire a sancțiunii  
disciplinare _______________________________________________ 668 

189. Decizie de sancționare disciplinară. Nerespectarea procedurii  
de cercetare disciplinară. Convocare nelegală. Prescripția aplicării  
sancțiunii disciplinare ________________________________________ 671 

190. Acțiune în răspundere disciplinară. Valorificarea declarațiilor de  
martori. Reindividualizare sancțiune disciplinară __________________ 672 

191. Răspundere disciplinară. Regim sancționator special al personalul silvic. 
Distincții față de Codul muncii. Termene de prescripție _____________ 674 

192. Concediere disciplinară. Dovada incapacității temporare de muncă  
de către persoana care are calitatea de salariat la doi angajatori  
diferiți ___________________________________________________ 676 

193. Răspundere patrimonială a angajatorului. Condiții. Distincția dintre 
boala profesională și accidentul de muncă. Efectele cunoașterii riscurilor 
activității desfășurate asupra răspunderii patrimoniale a 
angajatorului. Daune materiale. Daune morale ___________________ 678 

194. Acțiune în răspundere patrimonială. Efectele pe care le are asupra 
răspunderii patrimoniale a angajatorului procesului-verbal necontestat  
prin care ITM constată culpa angajatorului _______________________ 683 

195. Acțiune în răspundere patrimonială. Excepția prescripției dreptului la 
acțiune. Necorelări între Codul muncii și Legea nr. 62/2011 cu privire la 
momentul de la care curge termenul de prescripție: data nașterii  
dreptului la acțiune sau data producerii pagubei. Angajarea răspunderii 
patrimoniale a primarului. Începutul termenului de prescripție. 
Încetarea mandatului _______________________________________ 686 

196. Răspunderea patrimonială a pădurarului pentru tăierile ilegale de  
arbori în situația particulară a efectuării concediului de odihnă de 
câteva zile ________________________________________________ 689 

197. Antrenarea răspunderii patrimoniale a fiecărui salariat implicat în  
producerea prejudiciului în situația în care salariații ocupă funcții  
diferite și au încălcat atribuții de serviciu specifice funcției deținute.  
Lipsa caracterului subsidiar al răspunderii în această situație ________ 690 

198. Răspunderea patrimonială a angajatului. Notă de constatare și  
evaluare a pagubei. Contravaloare pagubă recuperată mai mare decât 
echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. Nulitate parțială ___ 693 

199. Acțiune în răspundere patrimonială a angajatului. Sarcina probei în  
ceea ce privește întinderea prejudiciului. Solicitarea, în cadrul cheltuielilor de 
judecată, a taxei de timbru plătite în condițiile în care inițial acțiunea a fost 
introdusă la judecătorie, ca acțiune civilă supusă taxei de timbru  
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(plătită ca atare), iar ulterior a fost declinată la tribunal, ca litigiu  
de muncă scutit de la plata taxei de timbru ______________________ 694 

200. Discriminare. Raportul dintre cauzele având ca obiect contestarea  
hotărârilor pronunțate de Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării de constatare a existenței/săvârșirii faptei ilicite  
discriminatorii, respectiv cauzele prin care persoana care se consideră 
discriminată solicită despăgubiri și restabilirea situației  
anterioare/anularea situației create prin discriminare potrivit dreptului 
comun. Suspendare facultativă a judecății cauzei _________________ 697 

201. Încadrare a activității prestate de salariat în grupă superioară  
de muncă. Condiții. Netemeinicie ______________________________ 699 

DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE ______________________________ 702 

202. Recunoașterea beneficiului grupelor de muncă în favoarea persoanelor 
pentru care nu s-a parcurs procedura prevăzută de Ordinul nr. 50/1990 
întrucât, la data intrării acestuia în vigoare, nu se mai aflau în activitate. 
Efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 87/01.06.1999 ___________ 702 

203. Contestație decizie de pensionare. Valorificare stagiu de cotizare  
realizat în grupa a II-a de muncă în temeiul H.G. nr. 1223/1990.  
Condiții __________________________________________________ 703 

204. Pensie anticipată parțial. Stagiu de cotizare realizat și în Canada.  
Riscul care determină acordarea pensiei anticipate parțial conform legii 
române: bătrânețea _________________________________________ 704 

205. Decizie de debit. Cumul pensie anticipată parțială cu venituri dintr-o 
activitate profesională. Venituri de natură salarială aferente perioadei 
anterioare deschiderii drepturilor de pensie. Cumul permis __________ 707 

206. Decizie medicală asupra capacității de muncă. Încadrare în grad de 
invaliditate III. Reanalizarea situației medicale prin verificarea capacității  
de muncă. Diminuarea capacității de muncă sub 50%. Consecințe ____ 708 

207. Recalculare pensie. Conținutul adeverințelor care dovedesc venituri  
care fac parte din baza de calcul a pensiei _______________________ 709 

208. Recalculare pensie. Venituri care pot intra în baza de calcul a pensiei. 
Venituri realizate în acord ____________________________________ 710 

209. Pensie de serviciu judecător. Natura cererii de stabilire a pensiei în  
raport de veniturile care ar fi trebuit să constituie baza de calcul a 
pensiei de serviciu, la momentul stabilirii acestui drept. Cerere de 
recalculare _______________________________________________ 712 

210. Pensie de serviciu a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor 
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea. Pensionare de la 
instanțe sau parchete sau din alte funcții. Condiții diferite de acordare. 
Vechime în specialitate. Vechime în funcție. Executor judecătoresc 
care și-a continuat activitatea conform Legii nr. 188/2000 ___________ 715 

211. Pensie militară de stat. Trecere de la pensia de invaliditate la pensia  
militară de serviciu pentru limită de vârstă. Condiții. Reducerea vârstei  
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de pensionare. Calcul. Perioade de vechime cu fracțiuni de cel  
puțin 6 luni. Întregirea la un an în favoarea beneficiarului ___________ 718 

212. Pensie militară de stat. Actualizare. Cadrul normativ în vigoare la data 
deschiderii drepturilor de pensie. Solicitare de acordarea a majorării de 
5,25% prevăzută de art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2016, pentru  
asigurații cărora li s-a deschis dreptul la pensie ulterior datei de 
06.08.2017. Netemeinicie. Lipsă tratament discriminatoriu __________ 719 

213. Natura juridică a dreptului bănesc stabilit de Legea nr. 8/2006, privind 
instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, 
membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca  
persoane juridice de utilitate publică ____________________________ 721 

DREPT PROCESUAL CIVIL ________________________________________ 725 

214. Acțiune de drept comun. Acțiune în contencios administrativ. Lipsa  
dreptului de opțiune ________________________________________ 725 

215. Acțiune în constatare vs. acțiune în realizare. Calificare. Acțiune privind 
stabilirea în favoarea reclamantei, constructor de bună-credință,  
a unui drept de proprietate cu titlu de construire. Autoritate de lucru  
judecat. Prescripție. Nașterea dreptului la acțiune _________________ 726 

216. Cerere de recuzare. Caracter nefondat. Formularea unei sesizări  
adresate Inspecției judiciare. Stare de dușmănie __________________ 730 

217. Intervenție accesorie. Interes. Nulitate absolută. Adopție copil major __ 732 
218. Dreptul la apărare. Avocat care a redactat acțiunea reclamantului la 

fond. Același avocat reprezintă pârâtul în apel. Sancțiune.  
Incompatibilitate ___________________________________________ 735 

219. Competența materială. Cazul pluralității de reclamanți într-o acțiune  
civilă în pretenții. Determinarea instanței competente ______________ 736 

220. Competență materială. Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin 
încuviințarea unor măsuri asigurătorii, în litigii anterioare între doi 
profesioniști, în legătură cu executarea unor contracte legate de  
activitatea lor economică ____________________________________ 737 

221. Competență. Rectificare acte de stare civilă. Determinarea  
competenței ______________________________________________ 741 

222. Competență. Acțiune pentru dobândirea unui drept real. Prestație  
tabulară sau obligație de a face _______________________________ 743 

223. Competență teritorială. Acțiune formulată de promitentul-cumpărător  
pentru obligarea moștenitorilor promitentului vânzător la încheierea 
actului autentic de vânzare-cumpărare. Solicitare pentru dezbaterea 
succesiunii a doi defuncți. Cereri principale și cereri accesorii ________ 744 

224. Competența internațională a instanțelor române. Divorț. Domiciliul  
soților ___________________________________________________ 747 

225. Competența internațională. Încuviințarea executării hotărârii străine.  
Dreptul intern aplicabil ______________________________________ 748 
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226. Comunicarea actelor de procedură. Alegerea sediului procesual –  
societate de avocatură – fără indicarea unei anume persoane fizice 
desemnate pentru primirea efectivă a corespondenței. Consecințe  
juridice __________________________________________________ 751 

227. Hotărâre de expedient inadmisibilă. Neîndeplinirea condițiilor prescrise 
imperativ prin Legea nr. 50/1991 pentru înscrierea construcției în cartea 
funciară și întabularea dreptului de proprietate asupra acesteia în  
favoarea promitentului vânzător _______________________________ 753 

228. Autoritate de lucru judecat. Condiții ____________________________ 758 
229. Pretenții care pot face obiectul unei cereri de completare a unei hotărâri 

judecătorești, formulate printr-o acțiune civilă distinctă în justiție. 
Inadmisibilitate ____________________________________________ 761 

230. Apeluri tardive. Cerere de repunere în termenul de declarare a  
apelurilor. Momentul până la care se poate formula o cerere de  
repunere în termen _________________________________________ 763 

231. Cheltuieli de executare. Noțiune. Persoana obligată la plata acestora _ 765 
232. Probele. Aprecierea caracterului util al probei ____________________ 770 
233. Revizuire. Condiția ca înscrisul să fi fost descoperit după sau înainte  

de darea hotărârii __________________________________________ 771 
234. Revizuire. Latura civilă în procesul penal. Înscrisuri depuse în apel. 

Majorarea pretențiilor civile în procesul penal, condiționare în timp ____ 774 
235. Adopție. Copil în plasament. Necesitatea numirii unui tutore. Drepturile  

pe care le exercită în plasament președintele consiliului județean _____ 775 

DREPT PENAL ____________________________________________________ 777 

236. Primul termen al recidivei nu poate fi constituit dintr-o pedeapsă  
rezultantă mai mare de un an închisoare, dacă pedepsele  
componente nu depășesc un an închisoare ______________________ 777 

237. Măsura de siguranță a confiscării speciale. Posibilitatea luării în cazul 
faptelor neprevăzute de legea penală __________________________ 778 

238. Prescripția răspunderii penale. Inadmisibilitatea solicitării de neaplicare de 
către instanța de judecată a Deciziei C.C.R. nr. 797/2018 referitoare la 
neconstituționalitatea art. 155 C.pen. Caracterul obligatoriu al deciziei  
Curții Constituționale a României asupra cauzelor penale pendinte în 
momentul publicării sale în Monitorul Oficial. Întreruperea termenului 
prescripției prin actele de procedură comunicate inculpatului.  
Suspendarea termenului prescripției prin încheierea de suspendare a 
judecării apelului, ca urmare a sesizării Înaltei Curți de Casație şi  
Justiție cu pronunțarea unei hotărâri prealabile de dezlegare a unei  
chestiuni de drept __________________________________________ 781 

239. Ucidere din culpă. Infracțiune complexă. Vătămarea corporală din  
culpă a 3 persoane. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. 
Individualizarea pedepsei. Închisoare cu executare ________________ 784 

240. Ucidere din culpă. Accident de circulație. Analiza culpei comune _____ 792 
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241. Vătămare corporală din culpă. Procedura recunoașterii învinuirii.  
Contestare a cuantumului prejudiciului și invocarea culpei concurente de 
către asigurător. Judecare a acțiunii penale indisolubil legată de  
soluționarea acțiunii civilă. Greșită disjungere a laturii civile _________ 802 

242. Șantaj. Avocat. Plângere împotriva soluției de clasare. Netemeinicia 
susținerilor petentului. Lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii ___ 805 

243. Tâlhărie calificată. Elemente constitutive ________________________ 813 
244. Înșelăciune. Greșită condamnare. Contract de cesiune. Situație în  

care nu inculpatul a fost cel care a inițiat relația de afaceri cu partea 
vătămată. Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract. Lipsa  
intenției de a înșela. Fals în declarații. Pretinsă stare de necesitate ___ 824 

245. Operațiuni fără autorizație prealabilă cu produse susceptibile de a avea  
efecte psihoactive. Aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002. 
Condiții. Favorizarea făptuitorului, influențarea declarațiilor. Elemente 
constitutive _______________________________________________ 831 

246. Abuz în serviciu. Asistent medical. Calitatea de funcționar public.  
Încălcarea unor norme de legislație primară detaliate în legislația  
secundară. Favorizarea făptuitorului. Instigare. Greșită condamnare  
în primă instanță. Inexistența scopului prevăzut de lege ____________ 838 

247. Pădurar. Fals intelectual. Uz de fals. Modalități de comitere _________ 845 
248. Părăsirea locului accidentului. Elemente constitutive _______________ 851 
249. Exercitarea fără drept a profesiei de avocat. Achitare ______________ 853 
250. Abandon de familie. Elemente constitutive. Termen pentru formularea 

plângerii. Greșită condamnare în primă instanță. Achitare în apel _____ 862 
251. Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Achitare.  

Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Renunțare la aplicarea  
pedepsei _________________________________________________ 864 

252. Trafic de droguri. Cerere de schimbare a încadrării juridice din trafic de 
droguri de mare risc în trafic de droguri de risc. Caracter neîntemeiat __ 882 

253. Incidența art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu consecința reducerii la  
jumătate a limitelor de pedeapsă ______________________________ 897 

254. Operațiuni cu produse susceptibile de efecte psihoactive, disimulând  
că sunt produse autorizate potrivit legii. Schimbarea încadrării juridice  
în infracțiunea prevăzută de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 194/2011.  
Lipsa scopului etichetării în vederea disimulării ___________________ 902 

255. Nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Achitare. Situația în care  
din probele administrate nu se poate desprinde cu certitudine  
concluzia că inculpatul a săvârșit fapta imputată __________________ 903 

256. Evaziune fiscală. Înregistrarea unor cheltuieli ce nu au la bază  
operațiuni reale. Achitare. Inexistența faptei. Realitatea operațiunilor __ 906 
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DREPT PROCESUAL PENAL _______________________________________ 919 

257. Verificarea legalității și temeiniciei rechizitoriului de către  
prim-procurorul militar adjunct, în cazul incompatibilității  
prim-procurorului militar. Greșită solicitare de verificare de către  
procurorul ierarhic superior ___________________________________ 919 

258. Cererea fiicei inculpatului de repunere a cauzei pe rol și de achitare a 
inculpatului decedat este nelegală. Stingerea acțiunii penale la data 
decesului inculpatului, indiferent de data constatării încetării procesului 
penal ____________________________________________________ 921 

259. Daune morale. Imposibilitatea acordării lor către moștenitorii victimei, 
întrucât acestea țin de suferința proprie și personalitatea celui care  
a suferit agresiunea ________________________________________ 922 

260. Latură civilă. Art. 1357 și art. 1369 C.civ., spre deosebire de jurisprudența 
anterioară, extind răspunderea civilă solidară a tăinuitorului sau 
favorizatorului la despăgubirea integrală, nu doar limitată la valoarea  
bunului tăinuit ori la valoarea folosului realizat ____________________ 929 

261. Probe. Decizii ale Curții Constituționale. Efecte în timp. Aplicabilitate 
imediată. Înțeles. Interceptări realizate în baza unor mandate de  
siguranță națională. Excludere. Concursul tehnic/sprijinul tehnic oferit  
de SRI pentru realizarea interceptărilor autorizate de instanța 
judecătorească ____________________________________________ 930 

262. Contestarea în apel a mijloacelor de probă constând în interceptările 
efectuate de SRI sub regimul vechiului și noului Cod de procedură  
penală. Necompetența absolută a SRI de a efectua acte de cercetare 
penală și de a administra mijloace de probă în procesul 
penal. Inutilizabilitatea în apel a probelor obținute în mod nelegal _____ 947 

263. Reconfigurarea art. 281 C.proc.pen. prin Decizia C.C.R. nr. 302/2017. 
Necompetența Direcției Generale de Protecție Internă de a pune în 
executare autorizațiile de interceptare __________________________ 949 

264. Principiul loialității administrării probelor. Greșită constatare a  
nelegalității declarațiilor de recunoaștere, pe motiv că au fost date  
de către inculpați în vederea încheierii acordurilor de recunoaștere  
a vinovăției _______________________________________________ 949 

265. Principiul loialității administrării probelor. Loialitatea înregistrării  
ambientale efectuate de către învinuit __________________________ 951 

266. Greșită constatare a nulității expertizei, pe motiv că nu a fost efectuată în 
compunerea legală ori a opiniilor expertale, pe motiv de incompetență 
profesională ______________________________________________ 952 

267. Cerere de modificare a programului de supraveghere dispus de  
organele de poliție pe timpul cât inculpatul se află sub control  
judiciar __________________________________________________ 953 

268. Cerere de ridicare a sechestrului penal. Art. 957 C.proc.civ. _________ 958 
269. Amendă judiciară. Exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale ______ 979 
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270. Cerere de sesizare a Curții Constituționale. Critici care nu vizează  
textul art. 155 alin. (1) C.pen. în sine, ci modul de interpretare ce ar  
putea fi dat acestora de către instanțele judecătorești în cadrul  
procesului penal. Inadmisibilitatea cererii ________________________ 980 

271. Greșită aplicare a dispozițiilor privind procedura în cazul recunoașterii 
învinuirii. Consecințe. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Trafic de  
droguri de risc ori mare risc, efectuare de operațiuni cu produse  
susceptibile de a avea efecte psihoactive _______________________ 982 

272. Neefectuarea cercetării judecătorești. Nemotivarea hotărârii.  
Încălcarea dreptului la un proces echitabil. Necesitatea asigurării  
accesului la un dublu grad de jurisdicție _________________________ 988 

273. Respingerea excepției nulității absolute a sentinței, datorită  
neînregistrării pronunțări în ședință publică ______________________ 996 

274. Revizuire. Crimă de război prev. de art. 2 din Legea nr. 312/1945.  
Lipsa calității procesuale active a persoanei care a formulat cererea  
în favoarea condamnatului decedat ____________________________ 996 

275. Acord de recunoaștere a vinovăției. Modificarea de către judecător a 
mențiunilor privitoare la latura civilă. Nelegalitate __________________ 998 

276. Contestație la executare. Aplicarea legii penale mai favorabile după 
rămânerea definitivă a pedepsei. Survenirea, după pronunțarea  
condamnării definitive, a Deciziilor C.C.R. nr. 368/2017 și  
nr. 651/2018. Lipsa caracterului de „lege nouă” în sensul  
art. 6 C.pen. ______________________________________________ 999 

 

 

 


