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89. Cerere de anulare a unor autorizații de construire. Termen pentru 
formularea plângerii prealabile. Momentul la care terțele persoane au luat la 
cunoștință existența actelor. Afișare la sediu ori publicare pe site. Panouri. 
Menționarea actelor în corespondența adresată terților. Autoritatea de lucru 
judecat a hotărârii de suspendare a executării autorizațiilor relativ la 
tardivitatea procedurii prealabile. Aplicarea legii în timp _____________ 387 

90. Autorizație de construire și certificat de urbanism. Cerere de anulare 
formulată de prefect. Autorizație de construire nesemnată de secretarul 
unității administrativ-teritoriale, care a formulat obiecțiuni cu privire la 
legalitatea actului. Nulitate absolută. Certificat de urbanism. Lipsa  
unui PUZ în privința străzilor care mărginesc imobilul teren afectat de 
investiție. Legală anulare a certificatului _________________________ 394 

91. Desființarea pe cale administrativă e unei lucrări executate fără autorizație 
de construire. Lipsa constatării unei contravenții. Efecte. Posibilitatea 
autorității locale de a proceda la desființare, fără însă a pune costurile 
desființării în sarcina deținătorului lucrării. Trimitere spre rejudecare ___ 400 

92. Certificat de urbanism. Anulare. Consecințe. Anularea actelor  
subsecvente. Dispoziție de demolare a construcției. Daune 
morale. Criticarea cuantumului. Motive de netemeinicie _____________ 404 

93. Activități economice în zona locuibilă. Brutărie și chioșc pentru 
comercializarea produselor. Pretins disconfort al vecinilor. Zgomot. Acte 
emise de diverse autorități administrative. Interzicerea activităților care 
produc zgomot după ora 19. Aviz pentru aprobarea programului de comerț 
pe timp de noapte. Avertisment aplicat pentru tulburarea liniștii 
locatarilor. Semnificații ______________________________________ 405 

94. Hotărâri de consiliu local. Stabilirea destinației unor terenuri pentru 
construirea unei platforme temporare pentru deșeuri și transmiterea lor în 
administrarea unei societăți comerciale pentru edificare. Nelegalitate. 
Caracterul de depozit de deșeuri al platformei de depozitare. Dispoziții 
legale incidente. Avize. Efecte ________________________________ 410 

95. Hotărâre de consiliu local pentru aprobarea instituirii unor tarife. Lipsa unor 
suficiente elemente de fapt care să clarifice felul în care a fost stabilit 
cuantumul taxelor și modul în care actele normative amintite în prima parte 
a hotărârii au fost aplicate. Fundamentarea actului pe avize emise de 
comisiile de specialitate care nu cuprind nicio argumentare a necesității 
luării măsurii ______________________________________________ 419 

96. Taxe și impozite locale. Taxă pentru utilizarea domeniului public prin 
amplasarea de panouri publicitare fără autorizație de construire sau fără 
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contract valabil. Reglementare prin care se stabilește în abstract existența 
unei pagube și cuantumul său. Instituirea unei sancțiuni, nu a unei 
taxe. Exces de putere _______________________________________ 425 

97. Legea nr. 165/2013. Îndeplinirea obligațiilor legale care îi incumbă  
Comisiei locale pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 _____ 427 

98. Acțiune pentru obligarea administrației la încheierea unui contract de 
vânzare-cumpărare în baza Legii nr. 550/2002. Spațiu aflat în  
coproprietate. Consecințe ____________________________________ 431 

99. Cerere de acordare a unor subvenții prevăzute de Legea nr. 76/2002. 
Sesizarea instituției cu cererea persoanei interesate. Înțeles. Pretinse 
lipsuri. Nesoluționare. Aprobarea bugetului asigurărilor sociale. Lipsa 
vreunei condiționări asupra posibilității de încheiere a convențiilor _____ 435 

100. Angajator. Facilități oferite pentru angajarea șomerilor de peste 45 
ani. Cerința inexistenței raporturilor de muncă anterioare. Contract de 
muncă încheiat și încetat în aceeași zi, în proxima antecedență a  
celui aflat în derulare. Îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.  
Prevalența substanței asupra formei ____________________________ 439 

101. Societate în insolvență. Creanțe salariale. Prescripția dreptului  
de a solicita plata sumelor de la Fondul de garantare a creanțelor  
salariale. Relevanța momentului ridicării totale sau parțiale  
a dreptului de administrare a debitorului _________________________ 440 

102. Venit minim garantat. Familie. Înțeles. Uniune consensuală. Relevanța 
mențiunilor făcute de solicitant în cererea de acordare a beneficiului. 
Legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit ______ 442 

103. Elev în cadrul unei școli de poliție. Exmatriculare. Legala aplicare a 
sancțiunii disciplinare. Comportament marcat de agresivitate. Loviri sau 
violențe. Faptă care angajează atât răspunderea penală, cât și  
răspunderea disciplinară. Distincții _____________________________ 444 

104. Comisia de cercetare a averilor de pe lângă curtea de apel. Caracterul 
activității. Ordonanță de clasare. Act administrativ. Cerere de anulare a 
ordonanței și confiscare a diferențelor dintre averea dobândită și  
veniturile realizate. Limitele analizei instanței de judecată. Anularea 
ordonanței și trimiterea dosarului aceleiași comisii de cercetare  
a averilor pentru realizarea controlului ___________________________ 450 

105. Contencios administrativ. Cerere unică de plată pentru campaniile  
2010-2014 în cadrul măsurii 214 Plăți de agro-mediu, din PNDR 2007-2013 
vizând pajiștile cu înaltă valoare naturală pe care se aplică practici agricole 
tradiționale. Stabilirea în decizia de plată aferentă anului V de angajament a 
unei supradeclarări în procent de 4,17 %. Consecințe pentru anii anteriori. 
Supradeclarare datorită existenței în cadrul blocurilor fizice a unor zone cu 
altă destinație decât cea de pajiște alpină. Lipsa bunei-credințe a 
solicitantului _______________________________________________ 457 

106. Fonduri europene. Nereguli. Proces-verbal de constatare. Procedură.  
Drept la apărare și lipsa accesului la dosarul administrativ. Securitatea 
raporturilor juridice. Proporționalitatea sancțiunilor. Necesitatea și utilitatea 
administrării probei cu expertiza. Neîncadrare în motivele de recurs ___ 468 
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107. Despăgubiri pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile. Contravaloarea lipsei de 
folosință a sumelor cuvenite. Pretinsă autoritate de lucru judecat.  
Scadența obligației de plată __________________________________ 475 

108. Permis de conducere emis de o autoritate străină. Anulare de către 
autoritățile române, urmare condamnării penale pentru o infracțiune la 
regimul circulației. Reabilitare. Implicații. Competență ______________ 479 

109. Cerere pentru despăgubiri întemeiate pe art. 19 din Legea nr. 554/2004 
formulată în cadrul contenciosului obiectiv. Titularul cererii.  
Inadmisibilitate ____________________________________________ 483 

110. Despăgubiri pentru prejudiciul material și moral cauzat printr-un act 
administrativ nelegal. Prescripție. Rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătorești. Semnificație. Începutul termenului de prescripție.  
Momentul la care cel vătămat a cunoscut sau trebuia să cunoască 
paguba. Suspendarea executării actelor nelegale. Întreruperea 
termenului prescripției _______________________________________ 484 

111. Despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a unui act administrativ a 
cărui nelegalitate a fost constatată într-un proces anterior. Termen de 
prescripție. Încetarea unui mandat de administrator. Remunerații.  
Data de la care cel interesat a cunoscut întinderea pagubei _________ 489 

112. Contencios administrativ. Cerere de acordare despăgubiri materiale 
fundamentată pe dispozițiile art. 19 din Legea nr. 554/2004. Despăgubiri 
solicitate pentru pierderea unei șanse reale și serioase pe care reclamanta 
pretinde că o avea pentru a participa și câștiga licitația ce trebuia  
organizată în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică.  
Caracter nefondat al pretențiilor _______________________________ 491 

Contencios fiscal ______________________________________________ 496 
113. Contencios fiscal. Competența teritorială a instanței. Subdiviziuni 

administrativ-teritoriale. Calitatea de subiecte juridice de drept fiscal. 
Competență _______________________________________________ 496 

114. Contencios administrativ-fiscal. Calitate procesuală activă. Lipsă.  
Unitate administrativ-teritorială. Cerere formulata de comună în nume 
propriu și nu pentru entitatea obligată fiscal. Lipsa de identitate cu 
subiectele raportului litigios. Subiect pasiv de drept fiscal. Semnificația 
atribuirii codului de înregistrare fiscală __________________________ 500 

115. Contencios fiscal. Forma și conținutul actelor administrativ-fiscale. Pretinsă 
nulitate absolută pentru lipsa unor mențiuni. Cale de atac și termen de 
exercitare. Lipsa vătămării. Facilități fiscale pentru sponsorizări. Persoană 
juridică fără scop lucrativ condusă sau controlată direct de sponsor ___ 502 

116. Act administrativ fiscal. Calitatea de a produce efecte juridice. Adresă de 
înștiințare asupra obligațiilor fiscale datorate de contribuabil. Calitate de act 
administrativ, în condițiile în care nici autoritatea nu indică titlurile de 
creanță corespondente celor menționate în înștiințare. Dreptul 
contribuabilului de a contesta orice înscris care produce efecte similare 
titlului de creanță originar, chiar dacă acesta nu îmbracă forma unui titlu 
emis în conformitate cu prevederile legale _______________________ 506 
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117. Decizie de impunere. Comunicare prin publicitate. Legalitate.  
Imposibilitatea comunicării prin poștă ___________________________ 508 

118. Contencios fiscal. Suspendarea judecării cauzei până la soluționarea  
unui dosar penal aflat pe rolul parchetului. Admiterea cererii. Recurs 
nefondat al organelor fiscale __________________________________ 510 

119. Contencios fiscal. Drept la apărare al contribuabilului. Acces la dosarul 
administrativ. Pretinsă nelegală extindere a inspecției fiscale. Refacerea 
inspecției. Ultraactivitatea legii de procedură vechi. Tranzacții fictive ___ 512 

120. Decizie de compensare. Aplicarea dispozițiilor art. 167 C. proc. fisc. ___ 514 
121. Contencios fiscal. Impozit pe veniturile obținute de nerezidenți. Aplicarea 

convenției de evitare a dublei impuneri coroborat cu art. 118 din Legea 
nr. 571/2003 respectiv art. 230 din Legea nr. 227/2015. Neprezentare 
certificat de rezidență fiscală. Consecințe ________________________ 517 

122. Contencios fiscal. TVA. Nerecunoașterea dreptului de deducere a TVA. 
Neîndeplinirea cerinței de fond pentru recunoașterea acestui drept 
respectiv, achizițiile analizate să fie destinate operațiunilor taxabile ____ 521 

123. Contencios fiscal. Cheltuieli pentru amenajarea sediului și punctului  
de lucru deținute de reclamantă în baza contractelor de comodat. 
Deductibilitate. Cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri 
impozabile. Recuperarea din punct de vedere fiscal prin amortizare, 
iar nu prin deducerea la calculul profitului impozabil. TVA aferentă 
materialelor _______________________________________________ 526 

124. Contencios fiscal. Societate comercială achizitor de terenuri agricole. 
Cheltuieli cu transmisiuni succesive ale dreptului de proprietate ori cu 
înscrierea în CF. Cheltuieli puse de lege în sarcina vânzătorului. Obligație 
facultativă asumată de societate, nemenționată în contract. Caracter 
nedeductibil _______________________________________________ 531 

125. Revizuire întemeiată pe prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. 
Caracter nefondat. Interpretarea a contrario a statuărilor CJUE. Închiriere 
de bunuri imobile. Evaluarea caracterului de „operațiune accesorie” în 
raport cu activitatea curentă a persoanei impozabile (avocatură). Criterii. 
Amploarea activității economice, caracterul de continuitate, ponderea 
valorică, destinația bunului imobil. Bun dobândit prin moștenire 
legală. Importanță secundară. Drept de deducere __________________ 532 

126. Contencios fiscal. Exigibilitatea TVA pentru lucrările de construcții-montaj. 
Executarea lucrărilor, fără emiterea unor facturi. Apreciere eronată asupra 
faptului generator al taxei. Clauze contractuale care stabilesc determinarea 
valorii finale a lucrărilor pe baza celor acceptate de beneficiar. Recepția 
lucrărilor. Formalitate care poate face parte, prin ea însăși, din serviciu _ 536 

127. Contencios fiscal. Furnizor inactiv, ulterior reactivat. Obligații suplimentare 
din TVA și impozit pe profit aferent unor facturi emise de furnizorul aflat  
într-o perioadă de inactivitate. Operațiuni calificate ca fictive. Fraude ale 
furnizorilor. Relevanța constatărilor anchetelor penale. Contracte de 
împrumut cu societăți afiliate __________________________________ 541 

128. Contencios fiscal. Obligația contribuabilului de a face proba că tranzacțiile 
pe baza cărora i se stabilesc obligațiile fiscale au existat. Conținut. 
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Răsturnarea prezumției de bună-credință a contribuabilului. Ordonanță  
de clasare – fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de 
lege. Standarde de probă în materie penală și acela din materie civilă. 
Distincție. Efecte. Servicii de consultanță. Dovada prestării serviciilor.  
Lipsa unui contract de abonament _____________________________ 551 

129. Contencios fiscal. Obligații suplimentare stabilite de organul fiscal, urmare 
fraudei fiscale în amonte. Proces penal pentru evaziune fiscală. Achitarea 
administratorului societății. Consecințe. Distincție între condițiile necesare 
pentru reținerea infracțiunii și condițiile pentru stabilirea unor obligații 
suplimentare de plată _______________________________________ 557 

130. Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări 
sociale de sănătate pentru anul 2012 emisă de ANAF pentru întregul an 
fiscal. Aplicarea prevederilor art. V din O.U.G. nr. 125/2011. Partajarea 
competențelor de administrare a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 
2012 și scindarea anului fiscal 2012 în două perioade fiscale distincte din 
punctul de vedere al administrării contribuțiilor sociale datorate.  
Consecințe asupra legalității deciziei de regularizare _______________ 562 

131. Persoane cu handicap. Contribuția socială de sănătate. Caracterul special 
al reglementărilor din Legea nr. 448/2006 față de cele ale vechiului Cod 
fiscal. Condiții. Distincție între drepturile recunoscute persoanelor cu 
handicap și facilitățile fiscale acordate acestora prin legea specială ___ 565 

Achiziții publice _______________________________________________ 567 
132. Achiziții publice. Cerere de anulare a procedurii de atribuire  

formulată după publicarea anunțului de participare ________________ 567 
133. Achiziții publice. Ofertă alternativă. Înțeles. Depunerea, în realitate,  

a mai multor oferte. Imposibilitatea de a îndrepta viciul ofertei  
prin clarificări. Modificarea ofertei. Consecințe ____________________ 571 

134. Procedură de atribuire. Ofertă inacceptabilă. Experiență similară.  
Document emis de client beneficiar privat. Evaluare. Identitate între 
beneficiarul privat emitent al documentului și ofertantul din procedură. 
Relații comunicate de beneficiarul final. Nerecepționarea lucrărilor ____ 574 

135. Ofertă inacceptabilă. Experiență similară. Descrierea serviciilor ce fac 
obiectul contractului și valorile aferente serviciilor efectiv 
prestate. Răspunsuri neconcludente la solicitările de clarificări _______ 576 

136. Achiziții publice. Spital. Contract de furnizare stație oxigen medicinal. 
Necesitatea ca ofertantul să aibă autorizație ISCIT. Soluționarea 
contestației cu încălcarea principiului disponibilității. Admiterea  
plângerii __________________________________________________ 579 

137. Achiziții publice. Contestarea rezultatului procedurii. Caracterul obligatoriu 
al documentației de atribuire. Limitele principiului disponibilității. Servicii de 
colectare, transport și eliminare a deșeurilor spitalicești. Autorizații de mediu 
pentru transportul, depozitarea ori eliminarea deșeurilor. Condiții. Deținere 
de către terț subcontractant, iar nu de către ofertant _______________ 582 

138. Achiziții publice. Excluderea unui ofertant. Completarea Documentului Unic 
de Achiziție European. Lipsa mențiunii referitoare la obligarea la plata de 
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penalități de întârziere. Relevanță. Interesul procesual în materia 
contenciosului achizițiilor publice _______________________________ 586 

139. Achiziții publice. Ofertant situat pe locul VI. Contestarea modalității de 
evaluare a ofertelor clasate pe locurile I-V. Existența interesului petentului. 
Achiziții de servicii de pază. Aspecte specifice evaluării conformității 
propunerilor tehnice. Admiterea contestației. Obligarea autorității 
contractante la reevaluarea ofertelor ____________________________ 590 

140. Achiziții publice. Autoritate de lucru judecat. Anularea rezultatului  
procedurii, cu obligarea autorității la reevaluarea ofertelor. Limitele 
reevaluării. Excluderea operatorului economic pentru condamnări penale. 
Condiții. Formulare deficitară a cerinței în fișa de date a achiziției. 
Consecințe. Calitatea de inculpat într-o procedură penală în curs _____ 597 

141. Plată nedatorată. Contract de execuție de lucrări. Acceptarea  
la plată a unor cantități de lucrări mai mari decât cele real 
executate. Întreruperea cursului prescripției. Condiții. Interpretarea 
contractului. Valoarea proceselor-verbale încheiate pe parcursul și la 
finalizarea executării lucrărilor _________________________________ 603 

142. Achiziții publice. Acord-cadru. Reziliere ca urmare a refuzului  
ofertantului de a semna un contract de achiziție subsecvent.  
Consecințe. Motivarea actului administrativ_______________________ 608 

143. Necompetența generală a instanțelor judecătorești. Legalitatea 
clauzei compromisorii cuprinse într-un contract de execuție încheiat  
sub imperiul dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2006, astfel cum erau acestea  
în vigoare la data de 23 mai 2012 ______________________________ 616 

144. Contract de servicii încheiat prin achiziție directă. Cerere  
de constatare a nulității. Incidența Legii nr. 101/2016 _______________ 619 

145. Persoană fizică autorizată. Radiere. Capacitate procesuală de folosință. 
Contract administrativ. Acțiune pentru constatarea nulității unor prevederi 
contractuale și plata unor sume încasate necuvenit. Termen pentru 
introducerea acțiunii _________________________________________ 623 

Funcția publică ________________________________________________ 626 
146. Contenciosul funcției publice. Cerere pentru acordarea consecutivă a 

sumelor compensatorii aferente sporului de doctorat și a sporului de 
doctorat. Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiției privind 
desfășurarea activității în domeniul în care s-a obținut titlul de doctor __ 626 

147. Personal plătit din fonduri publice. Administrație publică locală. 
Salarizare. Limite. Activități prestate în cadrul proiectelor cu fonduri 
europene _________________________________________________ 633 

148. Funcționar public. Evaluare. Justificarea punctajelor acordate.  
Nemotivarea evaluării. Consecințe _____________________________ 635 

149. Funcționar public. Îndreptățire la salarizare corespunzător funcției de 
conducere vacante exercitate cu caracter temporar. Lipsa de relevanță a 
legalității/nelegalității dispoziției în temeiul căreia funcționarul  
a exercitat funcția de conducere vacantă, atâta timp cât a exercitat-o  
efectiv____________________________________________________ 638 
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150. Litigiu privind funcția publică. Încetarea de drept a raporturilor de  
serviciu în temeiului prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea 
nr. 188/1999 ______________________________________________ 640 

151. Funcționar public. Încetare de drept a raporturilor de serviciu  
al reclamantei care și-a exprimat opțiunea pentru continuarea raportului  
de muncă după îndeplinirea cumulativă a condițiilor de vârstă  
standard și a stagiului minim de cotizare. Nelegalitate. Decizia CCR 
nr. 387/2018 ______________________________________________ 643 

Procedura contenciosului  administrativ și fiscal ____________________ 647 
152. Cerere de anulare a unei hotărâri de guvern prin care s-a adoptat  

măsura încetării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii,  
a funcției publice de subprefect al județului. Competența materială ____ 647 

153. Judecata. Rolul activ al judecătorului. Drept la apărare. Înscris defăimat  
ca fals. Respingere prematură, insuficient fundamentată, a solicitărilor în 
probațiune. Funcționari publici cu statut special. Concurs. Ordinul MAI 
nr. 140/2016. Acordarea notelor la testul grilă ____________________ 648 

154. Cheltuieli de judecată. Acțiune întemeiată pe art. 24 din Legea 
nr. 554/2004. Executarea obligației de a face după chemarea în judecată. 
Achiziții publice. Obligarea autorității la reluarea procedurii, reevaluarea 
ofertei petentei și la emiterea un nou rezultat al procedurii. Conținut. 
Neîndeplinirea tuturor obligațiilor stabilite prin hotărârea  
judecătorească ____________________________________________ 652 

155. Contencios administrativ. Acțiune pentru stabilirea unei penalități  
pe zi de întârziere până la executarea obligației stabilite prin hotărârea 
judecătorească. Motivarea cuantumului amenzii. Data de la care  
se acordă penalitățile. Emiterea actului administrativ, dovedită  
în recurs. Respingerea acțiunii ________________________________ 654 

DREPTUL MUNCII ȘI AL ASIGURĂRILOR SOCIALE _____________ 660 

Dreptul muncii ________________________________________________ 660 
156. Natura contractului încheiat între părți. Contract de administrare.  

Distincții față de raportul de muncă. Clauza compromisorie.  
Competența Curții Internaționale de Arbitraj ______________________ 660 

157. Contract individual de muncă neîncheiat în formă scrisă. Dovada  
raportului de muncă. Determinarea întinderii și dovada plății  
drepturilor salariale _________________________________________ 662 

158. Perioada de probă. Îndeplinirea obligației de informare de către  
angajator. Încetarea contractului individual de muncă la sfârșitul  
perioadei de probă _________________________________________ 664 

159. Modificare contract individual de muncă. Decizie de modificare  
unilaterală a contractului individual de muncă. Nelegalitate. Îndreptățirea 
salariatului de a beneficia de creșteri salariale în baza criteriilor  
stabilite de partenerii sociali prin negociere ______________________ 667 
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160. Modificare contract individual de muncă. Delegare. Consecințele 
necomunicării deciziei către angajat ____________________________ 669 

161. Suspendare de drept a contractului individual de muncă pentru  
incapacitate temporară de muncă. Efectele deciziei de concediere  
emisă în perioada de suspendare a contractului individual de muncă __ 671 

162. Încetare de drept a contractului individual de muncă. Neîndeplinire 
condiții. Dreptul de opțiune al medicului de a se pensiona la împlinirea 
vârstei de 67 de ani. Imposibilitatea unității angajatoare de a cenzura 
opțiunea medicului __________________________________________ 675 

163. Încetare de drept a contractului individual de muncă al salariatului care a 
ocupat postul unui salariat concediat nelegal sau pentru motive 
netemeinice. Caracterul de recomandare a termenului de 5 zile  
prevăzut pentru emiterea deciziei de constatare a încetării de drept a 
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motivele invocate prin decizia de concediere. Problema verificării 
dificultăților economice atunci când angajatorul este parte a unui  
grup de societăți____________________________________________ 682 

166. Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului.  
Necesitatea identificării, conform organigramei în vigoare la data 
concedierii, a postului și locului de muncă ocupat de salariatul concediat, în 
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modificări succesive. Nelegalitatea deciziei de concediere în condițiile în 
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168. Anulare decizie de încetare a contractului individual de muncă. Îndeplinirea 
vârstei de pensionare. Exigențele motivării deciziei. Invocarea discriminării 
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169. Acțiune în constatarea încadrării în grupa I de muncă a activității 
desfășurate de salariat. Calitate procesuală pasivă în situația  
inexistenței documentelor primare ______________________________ 695 

170. Constatare desfășurare activitate în grupa a II-a de muncă. Condiții. 
Desfășurarea efectivă a uneia dintre activitățile prevăzute în anexa 2 la 
Ordinul nr. 50/1990. Urmarea de către angajator a procedurii privind 
încadrarea în grupă superioară de muncă la nivelul unității ulterior  
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încetării calității de salariat a reclamantului în această unitate.  
Consecințe _______________________________________________ 697 

171. Acțiune în constatarea grupei superioare de muncă. Condiții.  
Analiza probelor administrate _________________________________ 700 

172. Durata timpului de muncă. Ore suplimentare. Condiția existenței  
solicitării din partea angajatorului pentru efectuarea de ore  
suplimentare. Repausuri periodice. Timp lucrat în pauza de masă ____ 701 

173. Sporul aferent zilelor de repaus săptămânal pentru personalul  
aeronavigant. Includerea sporurilor specifice activității de zbor  
în salariul de încadrare lunar __________________________________ 703 

174. Compensarea în bani a concediului de odihnă aferent perioadei  
în care salariata s-a aflat în concediu de risc maternal și concediu de 
maternitate. Condiții ________________________________________ 706 

175. Concediul și indemnizația de risc maternal. Calitatea de salariat a 
persoanelor îndreptățite la acordare. Inaplicabilitatea acestui tip de 
concediu pentru persoanele fizice autorizate _____________________ 707 

176. Salarizare. Discriminare salarială raportat la atribuțiile concret  
îndeplinite de către salariat. Determinarea caracterului unei funcții – de 
execuție sau de conducere ___________________________________ 709 

177. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Noțiunile de „vechime în 
muncă”, „vechime în specialitate”, „vechime în funcție”, „vechime în 
profesie” și „funcție similară” __________________________________ 710 

178. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Acordarea indemnizației/primei 
de vacanță sub formă de vouchere de vacanță. Necesitatea prevederii în 
buget a sumelor având această destinație. Excepție de la această regulă 
pentru anul 2019: acordarea voucherelor necondiționat de încadrarea 
sumelor în buget ___________________________________________ 713 

179. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Asistent personal al 
persoanei cu handicap grav. Schimbarea obiectului acțiunii în calea de atac: 
solicitarea în primă instanță a sporului pentru condiții deosebit de 
periculoase prevăzut de art. 14 alin. (1) lit. d) Anexa nr. II la Legea-cadru 
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sporului pentru condiții deosebit de periculoase asistentului personal 
profesionist să fie considerată discriminatorie. Acordarea voucherelor de 
vacanță în anul 2019 ________________________________________ 717 

180. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Asistent medical încadrat cu 
studii postliceale. Neîndeplinirea condițiilor privind discriminarea  
salarială față de asistentul medical încadrat cu studii superioare ______ 724 

181. Salarizare personal plătit din fonduri publice. Cadru didactic. Acordarea 
indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor. Analizarea condiției 
constând în desfășurarea de către salariat a activității în domeniul pentru 
care deține titlul ____________________________________________ 726 
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182. Salarizarea personalului din învățământ în temeiul Legii-cadru nr. 153/2017. 
Modalitatea de stabilire a salariului pentru persoanele care au trecut la o 
nouă tranșă de vechime în învățământ în perioada de aplicare  
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ca urmare a unor hotărâri judecătorești anterioare _________________ 733 
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187. Răspundere disciplinară. Vicii de procedură în cursul cercetării disciplinare 
prealabile. Raportul dintre fișa postului și contractul individual de 
muncă. Aspecte legate de schimbarea felului și a locului muncii.  
Aplicarea discriminatorie a unor majorări salariale _________________ 749 

188. Răspundere disciplinară. Desfacerea disciplinară a contractului individual 
de muncă. Condiții. Netemeinicia cererii de reindividualizare a sancțiunii 
disciplinare de către instanța de judecată ________________________ 753 

189. Răspundere disciplinară. Nulitatea deciziei de sancționare aplicată unui 
cadru didactic. Momentul de la care curge termenul de 30 de zile pentru 
cercetarea faptei și comunicarea deciziei. Dispoziții legale speciale 
conținute de art. 280 alin. (7) din Legea învățământului nr. 1/2011 _____ 756 

190. Răspundere patrimonială angajator. Accident de muncă. Încălcarea 
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patrimonială contractuală de dreptul muncii. Răspundere delictuală pentru 
fapta proprie și în calitate de comitent pentru fapta prepusului. 
Solidaritate. Prejudiciu patrimonial. Componente. Prejudiciu  
nepatrimonial ______________________________________________ 759 

191. Răspundere patrimonială angajator. Discriminarea la locul de muncă. 
Hărțuirea morală. Condiții. Prescripția dreptului la acțiune ___________ 764 

192. Răspundere patrimonială salariat. Neindicarea în concret a prejudiciului 
care se pretinde că a fost produs de către fiecare dintre salariații  
pârâți ____________________________________________________ 768 
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194. Răspundere patrimonială salariat. Neîndeplinirea condițiilor privind 
angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului __________________ 771 

195. Răspundere disciplinară și patrimonială a pădurarului. Distincție  
între cele două tipuri de răspundere. Prescrierea dreptului de aplicare a 
sancțiunii disciplinare. Exigențele descrierii faptei ce constituie abatere 
disciplinară _______________________________________________ 773 

196. Răspundere patrimonială primar. Vinovăția – condiție pentru antrenarea 
răspunderii patrimoniale. Efectuarea cheltuielilor bugetare în lipsa 
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Dreptul asigurărilor sociale ______________________________________ 783 
197. Stagiu de cotizare. Perioada în care beneficiarul drepturilor de asigurări 
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198. Contestație împotriva deciziei de pensionare. Valorificarea grupei  

de muncă în condițiile cumulului de funcții. Valorificarea condițiilor  
speciale de muncă pentru perioadele de după 31 martie 2001 _______ 785 

199. Pensie pentru limită de vârstă. Neîndeplinirea condițiilor pentru  
valorificarea adeverințelor care atestă încadrarea în grupa a II-a  
de muncă ________________________________________________ 788 

200. Pensie de invaliditate. Condițiile legale pentru suspendarea plății  
pensiei ___________________________________________________ 790 

201. Transformarea pensiei de invaliditate acordate în temeiul Legii  
nr. 19/2000 în pensie pentru limită de vârstă în conformitate cu 
dispozițiile Legii nr. 263/2010. Data înscrierii la pensie. Recalcularea  
pensiei pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiții 
speciale, respectiv și-au desfășurat activitatea în unități miniere, 
conform Legii nr. 155/2016. Stagiul complet de cotizare. Data de la  
care se cuvine plata drepturilor de pensie recalculate ______________ 791 

202. Cumulul pensiei în situația pensionarului de urmaș încadrat în gradul I de 
invaliditate cu venituri realizate dintr-o activitate salarizată. Contestație 
împotriva deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit. Analiza 
proporționalității dintre cerințele de interes general ale publicului și  
cerințele de protecție a drepturilor fundamentale individuale _________ 796 

203. Recalcularea în temeiul Legii nr. 263/2010 a pensiei pentru limită  
de vârstă acordată inițial în temeiul Legii nr. 19/2000. Stagiul complet de 
cotizare __________________________________________________ 798 

204. Recalculare drepturi de pensie. Activitate prestată în grupa a II-a de 
muncă. Mențiune incompleta în carnetul de muncă. Adeverință emisă  
de fostul angajator nedepusă la Casa Județeană de Pensii.  
Consecințe _______________________________________________ 800 

205. Recalculare drepturi de pensie. Activitate prestată în condiții speciale de 
muncă. Condiții. Distincție față de activitatea prestată în grupa I de muncă. 
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muncă, a activităților și categoriilor profesionale. Consecințe. Societate 
angajatoare aflată în procedura falimentului. Lipsa relevanță _________ 802 
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206. Recalculare pensie în temeiul art. 1692 din Legea nr. 263/2010.  
Condiții. Stagiu de cotizare realizat în cadrul unităților de prospecțiuni și 
explorări geologice __________________________________________ 805 

207. Recalculare drepturi de pensie. Adeverințe doveditoare ale veniturilor 
realizate în acord global. Neconcordanțe între adeverințe eliberate  
succesiv de aceeași entitate. Limitele învestirii instanței _____________ 807 

208. Recalculare drepturi de pensie. Efectul negativ al autorității de lucru 
judecat. Condiții ____________________________________________ 809 
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legalitate. Inexistența deciziei de revizuire a drepturilor privind prestațiile 
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210. Deschiderea drepturilor de pensie în sistemul de asigurări sociale a 
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„preexistent calității de asigurat”. Recunoașterea stagiilor de cotizare între 
sistemul public de pensii și sistemele neintegrate acestuia.  
Semnificație _______________________________________________ 814 

211. Plata indemnizației sociale pentru pensionari. Nelegalitatea deciziei 
prin care s-a constatat încasarea necuvenită a indemnizației 
sociale. Necesitatea motivării în fapt și în drept____________________ 815 

212. Pensie militară de stat. Valorificarea sporului acordat pentru semnul  
onorific „În serviciul patriei”. Natura acestui spor. Plafonarea  
pensiei militare nete _________________________________________ 817 

213. Pensie militară de stat. Încetarea pensiei de urmaș. Menționarea  
greșită a datei ivirii invalidității beneficiarului pensiei de urmaș.  
Motivarea deciziei de încetare a pensiei de urmaș. Culpa instituțiilor  
publice cu atribuții în domeniu. Consecințe _______________________ 819 

DREPT PROCESUAL CIVIL _____________________________________ 825 
214. Conflict competență. Raport de serviciu. Încetare. Funcționari publici 

pensionați. Decontare medicamente. Impozit _____________________ 825 
215. Competență materială stabilită în funcție de natura sau de obiectul cererii 

sau pretenției deduse judecății, fără distincții referitoare la calitatea 
persoanei. Calitatea de profesionist se decelează prin analiza activității 
desfășurate [conform art. 3 alin. (2) și (3) C. civ.] cât și prin noțiunea de 
profesionist definită de art. 8 din Legea nr. 71/2011 ________________ 826 

216. Conflict competență. Radiere societate. Transmitere drept de  
proprietate ________________________________________________ 831 

217. Conflict negativ de competență. Dosar disjuns. Momentul pana la care 
poate fi invocata excepția de necompetenta materiala a completului 
specializat ________________________________________________ 833 

218. Contestație la executare propriu-zisă. Conflict negativ de competență. 
Competența Secției civile a Tribunalului de soluționare a apelului _____ 834 

219. Litigiu cu profesioniștii. Competența materială. Reprezentarea persoanei 
juridice. Consilier juridic, neangajat al societății. Anularea apelului pentru 
lipsa calității de reprezentant. Consecințe asupra criticilor ce se pot aduce în 
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recurs. Nelegală citare a persoanei juridice. Neindicarea vătămării.  
Drept de retenție ___________________________________________ 839 

220. Admisibilitate cerere de intervenție accesorie. Condiții ______________ 844 
221. Acțiune pentru constatarea nulității unui act juridic. Cadru procesual. 

Renunțare la judecată față de unele dintre părțile semnatare ale actului 
juridic. Respingerea ca inadmisibilă a acțiunii. Lipsa de incidență a 
prevederilor referitoare la introducerea din oficiu în cauză a altor  
persoane _________________________________________________ 846 

222. Nulitatea cererii de chemare în judecată pentru lipsa semnăturii.  
Momentul până la care poate fi acoperită lipsa semnăturii ___________ 848 

223. Probe. Experți. Recuzare. Neplata onorariilor. Consecințe. Expertiză. 
Utilizarea unei aplicații informatice pentru formularea concluziilor.  
Recurs nefondat ___________________________________________ 849 

224. Excepție de neconstituționalitate invocată în cadrul contestației în anulare. 
Analiza legăturii cu soluționarea cauzei în această fază procesuală. 
Inadmisibilitate ____________________________________________ 854 

225. Perimare. Momentul de început al termenului. Act efectuat în vederea 
continuării judecății. Înțeles. Recurs împotriva încheierii de suspendare a 
cauzei, respins ____________________________________________ 855 

226. Condițiile pe care recunoașterea pârâtului trebuie să le îndeplinească 
pentru a fi exonerat de obligația de plată a cheltuielilor de judecată ___ 858 

227. Cheltuieli de judecată. Solicitare pe cale separată. Sume nefacturate  
până la închiderea dezbaterilor în primul proces. Necesitatea  
ca parte să-și justifice pretențiile privind cheltuielile de judecată  
până cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor. Înțeles. Legală  
respingere a cererii de chemare în judecată ______________________ 859 

228. Cerere de completare hotărâre. Admisibilitate ____________________ 862 
229. Apel declarat doar împotriva unei încheieri premergătorii/interlocutorii. 

Neatacarea hotărârii date asupra fondului. Consecințe _____________ 863 
230. Admisibilitate apel incident declarat de către aceeași parte  

în paralel cu un apel principal _________________________________ 864 
231. Condiții de admisibilitate ale contestației în anulare formulate 

pentru motivul privind încălcarea normelor referitoare la alcătuirea 
instanței. Modul de repartizare a dosarului, actele care se efectuează în 
vederea acestei operațiuni nu privesc reguli de procedură a căror încălcare 
să constituie motiv de contestație în anulare, ci ele reprezintă măsuri de 
administrare judiciară (operațiuni de ordin organizatoric) destinate  
pregătirii judecății __________________________________________ 865 

232. Contestație în anulare. Neînmânarea citației și necomunicarea 
întâmpinării. Nelegala citare. Eroarea materială ___________________ 867 

233. Revizuire. Neîndeplinirea condiției ca hotărârea să fi evocat fondul  
cauzei ___________________________________________________ 870 

234. Revizuire. Act nou __________________________________________ 871 
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235. Conținutul legii străine. Îndatoririle părților și ale instanței. Condiții.  
Greșită suspendare a judecății ________________________________ 874 

DREPT PENAL ________________________________________________ 877 
236. Alegerea diferită a legii penale mai favorabile la încadrarea juridică  

pe Noul Cod penal, iar la concursul de infracțiuni pe vechiul Cod 
penal. Aplicarea unei pedepse mai reduse, satisfacție suficientă pentru 
depășirea duratei rezonabile a procesului penal ___________________ 877 

237. Invocarea de către șofer a erorii asupra existenței îmbibației alcoolice de 
peste 0,80 g/l. respingere. Eroarea nu trebuie confundată cu îndoiala __ 879 

238. Legitimă apărare putativă ____________________________________ 880 
239. Pedeapsă. Recalculare în caz de infracțiune continuată. Recidivă _____ 896 
240. Circumstanțe atenuante. Repararea prejudiciului vizând doar  

infracțiunea de contrabandă. Circumstanța prevăzută de art. 75 alin. (2) 
lit. c) C. pen. nu poate fi reținută și în privința infracțiunii prevăzute de 
art. 334 alin. (2) C. pen., care este o faptă de pericol _______________ 900 

241. Amânarea aplicării pedepsei. Durata rezonabilă a procedurilor _______ 902 
242. Obligații prevăzute de art. 85 alin. (2) lit. g). Sustragere de la  

prelevarea de probe biologice. Solicitare de înlăturare a lor. Lipsă  
de temei __________________________________________________ 905 

243. Imposibilitatea aplicării față de inculpat a prevederilor art. 91 alin. (3) 
C. pen. câtă vreme acesta se face vinovat de zădărnicirea aflării 
adevărului ________________________________________________ 906 

244. Netemeinicia solicitării procurorului de aplicare a unei pedepse 
majorate, cu executare în regim de detenție, unui inculpat  
diagnosticat cu „intelect liminar și discernământ diminuat” ___________ 908 

245. Tulburarea liniștii publice. Existența laturii obiective și a laturii 
subiective. Subzistența prevederilor art. 184 C. pen. Înlăturarea  
apărărilor conform cărora reuniunea a avut un caracter privat, doar cu 
participarea membrilor familiei _________________________________ 914 

246. Reținerea premeditării și a cruzimilor în cazul infracțiunii de 
omor. Trimiterea cauzei spre rejudecare _________________________ 919 

247. Vătămare corporală din culpă. Achitare. Lipsa dovedirii de către  
acuzare a raportului de cauzalitate dintre activitatea inculpatului și 
vătămarea părții civile _______________________________________ 924 

248. Încăierare. Art. 198 alin. (1) și (2) C. pen. Elemente constitutive _______ 936 
249. Infracțiunea de hărțuire. Element material. Distincții ________________ 952 
250. Infracțiunea de mărturie mincinoasă. Standard de probă ____________ 954 
251. Înșelăciune. Avocat. Nerespectarea clauzelor contractului de asistență 

judiciară. Onorariu de succes. Lipsa inducerii în eroare a clientului. 
Neîndeplinirea obligației contractuale prevăzută în speță; caracter  
univoc____________________________________________________ 958 
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252. Înșelăciune calificată cu consecințe deosebit de grave. Fals  
material în înscrisuri oficiale. Fals privind identitatea. Uz de fals.  
Rezolvarea laturii civile ______________________________________ 961 

253. Încheiere a judecătorului de cameră preliminară. Înscris falsificat.  
Avocat ___________________________________________________ 973 

254. Infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori 
declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat 
obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene  
sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei, în formă 
continuată, prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu 
aplicarea art. 35 alin. (1) CP și art. 5 CP. Element material. Distincții __ 974 

255. Abuz în serviciu. Retrocedare nelegală, contrară dispozițiilor Legii 
nr. 18/1991. Insuficiența măsurilor sancționatorii de drept civil pretinde 
aplicarea legii penale, ca ultima ratio ___________________________ 977 

256. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor 
substanțe. Individualizarea pedepsei. Alcoolemie 2,46 gr/mie. Cerere de 
reducere a cuantumului pedepsei, a termenului de încercare și de  
înlăturare a pedepsei complementare a interzicerii dreptului  
de a conduce ______________________________________________ 981 

257. Părăsirea locului accidentului. Solicitare pentru încetarea procesului penal 
ca efect al încheierii acordului de mediere dintre inculpat și victimă ____ 983 

258. Infracțiunea de punere în circulație a unor produse contrafăcute  
purtând însemne ale unor mărci înregistrate, prevăzută de art. 90 
 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998. Daune morale. Temeinicie _____ 984 

259. Infracțiunea de trafic de droguri prevăzută de art. 3 alin. (2) din Legea 
nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. Standard de probă __ 988 

260. Evaziune fiscală. Existența infracțiunii, iar nu a unui litigiu  
de natură non-penală _______________________________________ 990 

261. Cauza legală de reducere a pedepsei prin acoperirea pretențiilor  
părții civile implică atât plata debitului principal, cât și a accesoriilor 
acestuia. Instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri suficiente 
pentru îndestularea creditorului nu prezintă semnificația acoperirii 
prejudiciului _______________________________________________ 999 

DREPT PROCESUAL PENAL __________________________________ 1001 
262. Trimitere în judecată pentru lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii 

publice. Sancțiune contravențională aplicată pentru provocare de  
scandal public lovind cu pumnul partea vătămată. Greșită încetare a 
procesului penal. Ne bis in idem ______________________________ 1001 

263. Omisiunea instanței de a delibera în privința laturii civile a cauzei, care se 
răsfrânge asupra laturii penale. Trimitere spre rejudecare. Imposibilitatea 
efectuării controlului judiciar _________________________________ 1007 

264. Solicitarea unei prestații lunare, după începerea cercetării judecătorești. 
Cerere nouă, raportat la obiectul inițial al acțiunii civile. Caracter 
tardiv. Obligarea asigurătorului la suportarea cheltuielilor de spitalizare. 
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Dobânda legală pentru obligațiile născute din săvârșirea unei fapte ilicite 
curge de la data producerii prejudiciului. Dreptul la actualizarea sumelor 
datorate cu indicele inflației, pentru repararea integrală a  
prejudiciului ______________________________________________ 1010 

265. Obligarea asigurătorului la plata despăgubirilor periodice lunare  
de la data accidentului și până la încetarea stării de nevoie ca urmare a 
cauzării unul prejudiciu funcțional – incapacitate adaptativă de 5% ___ 1012 

266. Vătămare corporală din culpă. Daune morale. Invaliditate permanentă de 
30% a părții civile în vârstă de 17 ani. Tetrapareză și distrofia membrelor 
inferioare, tulburări de mers. Infirmitate prin pierderea splinei, tulburări de 
comportament și scăderea performanțelor intelectuale. Modificarea 
condițiilor obișnuite de viață. Diminuarea/suprimarea posibilităților de 
afirmare _________________________________________________ 1018 

267. Asigurator de răspundere civilă. Obligare la plata cheltuielilor  
judiciare ale părților civile. Legalitate ___________________________ 1022 

268. Prejudiciu material. Lipsa de temeinicie a solicitărilor părții civile din 
apel. Despăgubiri care nu se află în raport direct de cauzalitate  
cu fapta inculpatului ________________________________________ 1023 

269. Cerere de strămutare. Mediatizarea cauzei. Aspect previzibil raportat la 
notorietatea publică a persoanelor implicate. Lipsa de influență asupra 
imparțialității judecătorilor ___________________________________ 1026 

270. Invocarea necompetenței materiale a procurorului de la parchetul  
de pe lângă judecătorie. Declinarea competenței de către acesta și 
efectuarea urmăririi penale doar pentru fapta de competența sa. Excluderea 
declarației de martor a unei persoane ce a dobândit ulterior calitatea de 
inculpat nu poate fi solicitată de către un coinculpat. Privilegiul martorului de 
a nu se autoincrimina aparține doar acestuia. Renunțarea la privilegiul 
menționat de către titular ____________________________________ 1029 

271. Avocat. Amendă. Substituire. Lipsa intenției de tergiversare a cauzei _ 1031 
272. Greșita invocare în apel a unor cazuri de nulitate, care nu se  

circumscriu nulității absolute ori nu se referă la sentința atacată______ 1034 
273. Mandate de supraveghere tehnică puse în aplicare cu concursul  

tehnic al S.I.P.I. Infracțiunea de spălare a banilor. Trăsături _________ 1035 
274. Interceptările și înregistrările realizate în cursul urmăririi penale  

reprezintă probe. Necompetența MAI – DGIPI – Serviciul de informații  
și protecție internă de a realiza interceptări. Nulitate absolută  
corectată în apel. Sancțiune _________________________________ 1039 

275. Încălcarea dispozițiilor legale privind executarea măsurilor de  
supraveghere tehnică ______________________________________ 1041 

276. Actele încheiate de organele de control reprezintă doar acte de sesizare a 
organului de urmărire penală, neputând fi considerate probe nici sub 
aspectul laturii civile a cauzei penale. Respingerea cererii de instituire a 
sechestrului pe motiv că nu au fost identificate bunuri aparținând 
inculpatului _______________________________________________ 1050 
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277. Dreptul inculpatului de a fi efectiv audiat de judecătorul sesizat cu luarea 
măsurii arestării preventive. Garanție fundamentală ce decurge în mod 
natural din art. 5 parag. 4 din Convenția europeană _______________ 1051 

278. Durata nerezonabilă a arestării preventive în primă instanță de 2,6 ani. 
Analiza persistenței temeiurilor și scopului măsurii preventive.  
Dispariția cauzei de arestare preventivă face imposibilă înlocuirea  
acesteia cu arestul la domiciliu. Întrunirea condițiilor art. 211 CPP  
pentru dispunerea controlului judiciar __________________________ 1056 

279. Înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu cea a controlului  
judiciar. Starea de sănătate a inculpatului. Necesitatea unui 
transplant de cornee _______________________________________ 1059 

280. Cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive cu arestul la 
domiciliu. Formularea unor denunțuri. Solicitare de judecare în procedura 
simplificată în fața primei instanțe. Înscrierea în programe antidrog. Aspecte 
care nu conduc la modificarea temeiurilor arestării preventive. Pretinderea 
unui tratament egal față de alți inculpați din cauză. Necesitatea unei 
identități a situației juridice __________________________________ 1063 

281. Control judiciar. Cerere de revocare. Lipsă de temeinicie. Neîndeplinirea 
condițiilor prevăzute de lege. Gravitatea infracțiunilor imputate. Buna 
desfășurare a procesului. Durata măsurii _______________________ 1071 

282. Control judiciar. Obligația de a nu desfășura activitatea profesională în 
exercitarea căreia s-au săvârșit faptele imputate. Medic. Solicitare de 
înlăturare a acesteia. Respingere _____________________________ 1074 

283. Probleme specifice procedurii camerei preliminare _______________ 1078 
284. Cameră preliminară. Lipsa de la dosar a procesului-verbal de  

constatare a actelor premergătoare ___________________________ 1086 
285. Drept la apărare. Pretinsă încălcare prin faptul că probele ar fi fost 

administrate anterior extinderii urmăririi penale față de 
inculpat. Consecințe. Aplicarea art. 311 CPP în faza urmăririi penale _ 1087 

286. Cameră preliminară. Delegarea ofițerilor BCCO de către 
procuror. Legalitate. Prejudiciu. Corecta lui stabilire excede obiectului 
camerei preliminare. Raport de constatare efectuat în faza de urmărire 
penală. Discuție asupra valorii sale probatorii. Consecință __________ 1090 

287. Cameră preliminară. Invocarea nulității relative a declarațiilor de 
martor. Neindicarea numelui ofițerului de poliție judiciară ___________ 1092 

288. Cameră preliminară. Dreptul avocatului de a asista la efectuarea  
actelor de urmărire penală conform art. 92 alin. (2) CPP Declarații de 
martori. Modul de redactare al rechizitoriului ____________________ 1094 

289. Camera preliminară. Contestație. Drept la apărare. Perioada în care 
urmărirea penală se desfășura in rem _________________________ 1097 

290. Camera preliminară. Declarații de martori. Legalitatea audierii  
persoanelor care au întocmit procesul-verbal de constatare  
conform art. 61-62 CPP în faza de urmărire penală. Rechizitoriu. 
Imposibilitatea cenzurării stilului ales de procuror. ________________ 1104 
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291. Cerere de îndreptare a erorii materiale prin care se tinde la modificarea  
prin reapreciere a cuantumului cheltuielilor judiciare stabilite 
definitiv. Caracter nefundat __________________________________ 1108 

292. Greșită aplicare a dispozițiilor art. 396 CPP _____________________ 1109 
293. Procedura simplificată. Acordul de voință liber exprimat de 

inculpat. Imposibilitatea retractării. Caracter irevocabil _____________ 1116 
294. Dreptul la un proces echitabil. Încălcare. Lipsa cercetării  

judecătorești în primă instanță ________________________________ 1118 
295. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Situație în care nu toate infracțiunile 

pentru care inculpatul a fost trimis în judecată au făcut obiectul deliberării 
primei instanțe. Imposibilitatea exercitării controlului judiciar. Consecințele 
soluționării cauzei direct în apel. Răpirea unui grad de jurisdicție pentru 
toate părțile cea ce încalcă dreptul la apărare și la un proces echitabil 
reglementat de art. 6 din Convenţia europeană ___________________ 1122 

296. Contestație. Inadmisibilitate. Exercitarea căii de atac cu  
încălcarea art. 129 din Constituție _____________________________ 1125 

297. Cerere de revizuire. Inadmisibilitate. Cale pe care nu se poate 
ajunge la o prelungire a probațiunii administrate în cauză și nici la 
reducerea pedepsei definitiv stabilite și intrată în autoritate  
de lucru judecat ___________________________________________ 1127 

298. Cerere de redeschidere a procesului penal. Caracter nefundat,  
în condițiile în care absența de la proces se datorează propriei culpe 
procesuale _______________________________________________ 1128 

 
 

 
  

 




