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182.
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183.
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184.
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185.
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răspunderii patrimoniale a angajatorului procesului-verbal necontestat
prin care ITM constată culpa angajatorului _______________________ 683

195.
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196.
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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.
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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
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pentru care nu s-a parcurs procedura prevăzută de Ordinul nr. 50/1990
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Efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 87/01.06.1999 ___________ 702
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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
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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
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care fac parte din baza de calcul a pensiei_______________________ 709
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Venituri realizate în acord ____________________________________ 710
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210.
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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.
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a unui drept de proprietate cu titlu de construire. Autoritate de lucru
judecat. Prescripție. Nașterea dreptului la acțiune _________________ 726
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219.
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220.
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succesiunii a doi defuncți. Cereri principale și cereri accesorii ________ 744

224.

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

225.
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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
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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.
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de darea hotărârii __________________________________________ 771

234.
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235.
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DREPT PENAL ____________________________________________________ 777
236.

Primul termen al recidivei nu poate fi constituit dintr-o pedeapsă
rezultantă mai mare de un an închisoare, dacă pedepsele
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237.

Măsura de siguranță a confiscării speciale. Posibilitatea luării în cazul
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238.

Prescripția răspunderii penale. Inadmisibilitatea solicitării de neaplicare de
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240.
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241.

Vătămare corporală din culpă. Procedura recunoașterii învinuirii.
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către asigurător. Judecare a acțiunii penale indisolubil legată de
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242.
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245.
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252.
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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
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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
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penal ____________________________________________________ 921

259.

Daune morale. Imposibilitatea acordării lor către moștenitorii victimei,
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a suferit agresiunea ________________________________________ 922

260.
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judecătorească ____________________________________________ 930

262.
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263.
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executare autorizațiile de interceptare __________________________ 949

264.

Principiul loialității administrării probelor. Greșită constatare a
nelegalității declarațiilor de recunoaștere, pe motiv că au fost date
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a vinovăției _______________________________________________ 949

265.
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266.
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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.
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XXVI

Curtea de Apel Cluj. Buletinul Jurisprudenței • 2019

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
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272.
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accesului la un dublu grad de jurisdicție _________________________ 988

273.

Respingerea excepției nulității absolute a sentinței, datorită
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