
Cuprins

Capitolul I. Drept penal i drept procesual penal ______________1

1. Cerere de întrerupere a executării pedepsei închisorii. Instanţa 
competentă ____________________________________________ 1

2. Denunţarea calomnioasă. Elemente constitutive. Greşită 
fundamentare a soluţiei de condamnare___________________ 2

3. Contopirea pedepselor. Principii de realizare a contopirii 
delimitate de jurisprudenţa relevantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie _______________________________________________ 11

4. Legea nr. 302/2004. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
pronunţate în statele Uniunii Europene prin care s-au aplicat 
sancţiuni pecuniare _____________________________________ 34

5. Infracţiunea de contrabandă. Confi scarea bunurilor ilegal 
introduse în România. Acţiune civilă ________________________ 40

6. Procedura simplifi cată. Caracterul irevocabil al art. 3201 
C. proc. pen. Imposibilitatea revenirii inculpatului asupra 
manifestării de voinţă în faza recursului _____________________ 66

7. Contopirea pedepselor în calea de atac. Regula şi excepţiile 
instituite prin Decizia în interesul legii nr. 70/2007 _____________ 79

8. Furt califi cat în varianta normativă prevăzută de art. 208 alin. (1) 
şi art. 209 alin. (3) lit. c) C. pen. Interpretarea sintagmei „reţele 
electrice” _____________________________________________ 96

9. Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în 
judecată ale procurorului. Articolul 2781 C. proc. pen. Trimiterea 
la parchet pe cale judiciară a plângerii _____________________ 102

10. Judecata conform procedurii simplifi cate prevăzute de art. 3201 
C. proc. pen. Aplicabilitatea procedurii în situaţia disjungerii  ____ 103

11. Judecata conform procedurii simplifi cate prevăzute de art. 3201 
C. proc. pen. Aplicabilitatea procedurii în condiţiile omiterii citirii 
actului de sesizare ____________________________________ 114

12. Obiectul acţiunii civile în procesul penal. Imposibilitatea tragerii 
la răspundere civilă a părţii vătămate ______________________ 123

13. Arestare preventivă. Temeiul de arestare prevăzut de art. 148 
alin. (1) lit. a) C. proc. pen. ______________________________ 128

14. Contopirea pedepselor. Reguli de aplicat în ipoteza 
concomitenţei dispoziţiilor ce reglementează concursul de 
infracţiuni şi recidiva postexecutorie _______________________ 133



VI  Culegere de practică judiciară 2013

15. Prescripţia răspunderii penale. Cauză de 
suspendare. Procedura de rejudecare în caz de extrădare a 
persoanei judecate şi condamnate în lipsă __________________ 166

16. Schimbarea încadrării juridice. Reţinerea de fapte 
noi. Necesitatea extinderii procesului penal pentru 
acestea. Sancţiunea nerespectării art. 336 C. proc. pen. _______ 179

Capitolul al II-lea. Drept civil i drept procesual civil _________194

17. Prescripţia dreptului de a cere anularea certifi catului de 
moştenitor. Renunţarea la succesiune nu se confundă cu 
neacceptarea moştenirii, deoarece numai succesorul care a 
acceptat moştenirea poate, ulterior, să renunţe la ea __________ 194

18. Imposibilitatea constituirii dreptului de superfi cie asupra unui 
bun proprietate publică _________________________________ 198

19. Expropriere în temeiul Legii reformei agrare. Excluderea 
imobilelor terenuri pe care erau edifi cate lăcaşuri de cult sau 
case parohiale. Dreptul parohiilor ce nu au pierdut posesia şi 
folosinţa acestor lăcaşuri de a solicitat restituirea în condiţiile 
dreptului comun ______________________________________ 202

20. Grăniţuirea a două imobile pentru care titularii deţin titluri de 
proprietate emise în temeiul Legii nr. 18/1991. Nerespectarea 
liniei de graniţă stabilită cu ocazia punerii în posesie 
echivalează cu încălcarea dreptului de proprietate garantat de 
art. 480 C. civ. ________________________________________ 206

21. Obţinerea consimţământului coproprietarilor pentru ridicarea 
unei copertine. Dreptul unui neproprietar de a solicita acordul la 
edifi care nu poate fi  condiţionat de lipsa calităţii de coproprietar _ 208

22. Efectul devolutiv al apelului este limitat la criticile 
părţilor. Instanţa nu poate acorda mai mult decât s-a criticat fără 
a încălca dispoziţiile art. 295 C. proc. civ. ___________________ 212

23. Intabularea dreptului de proprietate dobândit prin act de 
adjudecare. Plângere împotriva refuzului registratorului de 
carte funciară de a intabula dreptul astfel dobândit. Obligaţia 
registratorului de a verifi ca exclusiv respectarea formelor 
prevăzute de lege de către actul în baza căruia se solicită 
intabularea __________________________________________ 215

24. Soluţionarea cauzelor având ca obiect contestarea hotărârii 
Comisiei de încadrare a copilului cu dizabilităţi într-un grad de 
handicap fără participarea procurorului. Sancţiune. Invocarea 
din ofi ciu a neregularităţii de către instanţa de recurs _________ 219



Cuprins VII  

25. Drept civil. Drept procesual civil. Răspunderea comitentului 
pentru fapta prepusului. Sancţiunea depunerii tardive a cererii 
de precizare a acţiunii şi momentul până la care poate fi  invocată 221

26. Executare silită prin poprire. Obligaţiile terţului poprit în cazul în 
care executarea silită este suspendată ____________________ 228

27. Posibilitatea de a înscrie în cartea funciară o garanţie reală 
imobiliară constituită sub vechiul Cod civil, faţă de prevederile 
art. 103 din Legea nr. 71/2011, potrivit căruia obligaţiile născute 
din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispoziţiilor 
legii în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii lor __ 231

28. Calitate procesuală pasivă. Situaţia exproprierii, în care, pentru 
contestarea cuantumului despăgubirii, legiuitorul impune 
o anume calitate a pârâtului chemat în judecată. Principiul 
disponibilităţii procesuale _______________________________ 234

29. Aplicarea obligatorie a Deciziei nr. 53/2007 pronunţată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie în Secţii Unite, raţionament continuat 
prin Deciziile nr. 33/2008 şi nr. 27/2011. Diferenţa esenţială 
de abordare impusă de practica C.E.D.O. în cauza pilot Maria 

Atanasiu, faţă de practica anterioară, ceea ce a determinat 
pronunţarea ultimei Decizii în interesul Legii nr. 27/2011 _______ 238

30. Principiul legalităţii căilor de atac. Motiv de recurs de ordine 
publică, invocat din ofi ciu de instanţă, în temeiul art. 306 
alin. (2) C. proc. civ. Califi carea unei acţiuni ca fi ind evaluabilă 
în bani şi stabilirea căii de atac în funcţie de valoarea obiectului 
litigiului _____________________________________________ 245

31. Drept procesual civil. Constituie motiv de nelegalitate 
care se încadrează în prevederile art. 304 pct. 9 
C. proc. civ. nerespectarea prevederilor art. 6739 

C. proc. civ. referitoare la criteriile ce trebuie avute în vedere 
la formarea şi atribuirea loturilor, de către instanţele de fond 
sesizate cu acţiuni de partaj. Este inadmisibilă calea de atac 
prin care se critică nepronunţarea instanţei de fond asupra unui 
capăt de cerere principal sau accesoriu ____________________ 248

32. Drept procesual civil. Calitatea de reprezentant al 
administratorului căruia nu i-a fost ridicat dreptul de 
administrare al societăţii, în legătură cu care s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006 _________________ 253

33. Drept procesual civil. Norme de procedură privind administrarea 
probelor prevăzute în legislaţia specială a exproprierii. Criterii 
de evaluare a terenurilor supuse exproprierii ________________ 256



VIII  Culegere de practică judiciară 2013

34. Drept civil. Valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare 
a unor bunuri mobile, fără ca acestea să fi e înregistrate în 
contabilitatea vânzătoarei persoană juridică, faţă de care au fost 
instituite măsuri asigurătorii de către organele fi scale în temeiul 
art. 129 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 ______________________ 259

Capitolul al III-lea. Dreptul muncii i asigurărilor sociale _____264

35. Acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Contestaţie. Liberul 
acces la justiţie. Imposibilitatea respingerii acţiunii ca prematură __264

36. Indemnizaţia reparatorie de revoluţionar. Modalitate de calcul __ 268
37. Indemnizaţia reparatorie de revoluţionar. Majorare 15%. Suma 

care se majorează ____________________________________ 272
38. Cumulul pensiei cu salariul. Legea nr. 329/2009 _____________ 277
39. Nedepunerea de către reclamant a înscrisului privind 

renunţarea la judecată. Suspendarea judecăţii. Articolul 1551 
C. proc. civ. __________________________________________ 283

40. Anularea deciziei de debit emise de Curtea Judeţeană de 
Pensii. Excepţia tardivităţii. Verifi care de scripte _____________ 284

41. Concediere pentru motive care nu ţin de persoana 
salariatului. Desfi inţarea efectivă a locului de muncă __________ 288

42. Renunţare la judecată. Situaţia în care nu este necesar acordul 
pârâtului ____________________________________________ 296

43. Cereri în vederea soluţionării unui confl ict de muncă 
Prescripţie. Legea aplicabilă _____________________________ 299

44. Contract colectiv de muncă. Caracter obligatoriu. Drepturi 
salariale ____________________________________________ 304

45. Decizie de impunere emisă de angajator drept consecinţă 
a constatării de către Curtea de Conturi a unor 
prejudicii. Exonerare plată ______________________________ 310

46. Decizie privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu 
titlu de prestaţii de asigurări sociale. Suspendarea executării 
debitelor ____________________________________________ 313

47. Sancţiune disciplinară. Condiţiile ce trebuie îndeplinite 
pentru reţinerea răspunderii disciplinare. Stabilirea vinovăţiei 
salariatului prin raportare la atribuţiile de serviciu _____________ 316

48. Spor pentru condiţii deosebite. Susţinerea unui mod de 
acordare discriminatoriu prin compararea personalului 
contractual cu funcţionarii publici angajaţi ai aceleaşi instituţii ___ 322

49. Decizie de impunere emise de casa de pensii. Suspendarea 
executării silite în condiţiile formulării unei contestaţii la decizie _ 329



Cuprins IX  

50. Delegare. Drepturi recunoscute magistraţilor prin lege 
specială. Incidenţa reglementării generale __________________ 331

51. Spor pentru vechime în muncă. Clauze regăsite în contractul 
individual de muncă ___________________________________ 341

52. Decizie emisă în baza art. 107 din Legea nr. 263/2010. 
Caracter accesoriu faţă de decizia de recalculare a cuantumului 
pensiei emisă în baza art. 169 din aceeaşi lege ______________ 350

Capitolul al IV-lea. Drept administrativ 

i drept procesual fi scal _____________________________356

53. Acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor născuţi 
dintr-o sarcină gemelară, tripleţi sau multipleţi _______________ 356

54. Drepturile prevăzute de Legea nr. 284/2010 privind acordarea 
ajutoarelor sau indemnizaţiilor prevăzute la ieşirea la pensie, la 
încetarea raporturilor de serviciu sau la trecerea în rezervă nu 
pot fi  acordate în anul 2011 _____________________________ 358

55. Act administrativ fi scal. Sancţiunea necomunicării lui şi data 
naşterii obligaţiei fi scale la care acesta se referă _____________ 360

56. Executarea silită a creanţelor fi scale stabilite prin hotărâri 
judecătoreşti pronunţate de instanţa de contencios 
administrativ ________________________________________364

57. Cazuri şi condiţii în care dreptul de asigurări sociale prevăzut 
de Legea nr. 448/2006 poate fi  suspendat pe baza dispoziţiei 
directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului _____________________________________ 366

58. Aplicabilitatea Legii nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare 
la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri 
publice _____________________________________________ 370

59. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 554/2004 cu 
privire la punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti 
executorii prin care s-a dispus suspendarea vremelnică a 
executării unui act administrativ __________________________ 373

60. Incidenţa Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru fi nalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România, în cauzele în materia restituirii imobilelor 
preluate abuziv afl ate pe rolul instanţelor ___________________ 382



X  Culegere de practică judiciară 2013

61. Inspectoratul de jandarmi judeţean Alba. Cerere formulată 
în vederea comunicării ordinului de punere la dispoziţia 
unităţii. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 2 lit. i) din Legea 
nr. 554/2004 privitoare la refuzul cu exces de putere de a 
soluţiona cererea reclamantului __________________________ 387

62. Instituţia Prefectului Judeţului Alba – Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare 
a Vehiculelor. Cerere având ca obiect obligarea acesteia la 
înmatricularea autoturismului reclamantului fără plata taxei 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevăzute 
de Legea nr. 9/2012, înregistrată la instituţia pârâtă ulterior 
datei de 1.01.2013 ____________________________________ 391

63. Instituţia Prefectului Judeţului Alba – Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare 
a Vehiculelor. Cerere având ca obiect obligarea acesteia la 
înmatricularea autoturismului reclamantului fără plata taxei 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevăzute 
de Legea nr. 9/2012, înregistrată la instituţia pârâtă anterior 
datei de 1.01.2013 ____________________________________ 395

64. Plângere formulată împotriva unei decizii a Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor. Inadmisibilitatea acesteia în 
condiţiile art. 78 C. proc. civ. _____________________________ 398

65. Aplicabilitatea O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a 
despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, ale 
Legii nr. 290/2003 şi ale Legii nr. 393/2006, precum şi pentru 
modifi carea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 
şi Legii nr. 393/2006, în litigiile afl ate pe rolul instanţelor având 
ca obiect obligarea ANRP – Serviciul pentru aplicarea Legii 
nr. 290/2003, la plata de despăgubiri şi compensaţii băneşti ____ 404

66. Drepturi salariale acordate nelegal funcţionarilor publici din 
cadrul unei primării. Caracterul legal al primelor şi oricăror 
asemenea drepturi salariale _____________________________ 409

67. Suspendarea executării actului administrativ – decizie 
de imputare. Neîndeplinirea cerinţelor art. 14 din Legea 
nr. 554/2004 _________________________________________ 414

68. Răspunderea civilă a funcţionarului public angajată în 
temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 pentru 
nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat 
necuvenit. Calcularea termenului de 30 de zile pentru emiterea 
dispoziţiei de imputare _________________________________ 415



Cuprins XI  

69. Drepturi băneşti acordate nelegal funcţionarilor publici din 
cadrul unei primării. Posibilitatea includerii unor clauze de 
acordare de drepturi salariale suplimentare în acordurile 
colective de muncă. Condiţii _____________________________ 419

70. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. Litigiu având ca obiect refuzul 
de acordare a drepturilor protecţie socială persoanelor cu 
handicap. Lipsa dovezilor privind debutul precoce al afecţiunii 
generatoare de handicap _______________________________ 423

71. Cererea de revizuire admisibilă în baza dispoziţiilor art. 322 
alin. (1) C. proc. civ. si art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului 
administrativ. Obligarea pârâtelor la plata către reclamant a 
dobânzii legale stabilite de art. 124 C. proc. fi sc. aferente taxei 
pe poluare de la data plăţii taxei __________________________ 427

72. Modalitatea de calcul a TVA la imobile. Aplicabilitatea Hotărârii 
pronunţate de C.J.U.E. în cauzele conexate C-249/12 şi 
C-250/12 în litigiile afl ate pe rolul instanţelor de judecată ______ 430

Capitolul al V-lea. Drept comercial _______________________446

73. Obligaţiile cambiale. Excepţiile cambiale. Somaţia cambială ____ 446
74. Procedurii insolvenţei. Condiţiile de deschidere a procedurii ____ 453
75. Antrenarea răspunderii membrilor organului de conducere a 

societăţii afl ate în insolvenţă. Convocarea adunării creditorilor 
de către administratorul/lichidatorul judiciar în vederea stabilirii 
modalităţii de acţiune împotriva membrilor organului de 
conducere pentru plata pasivului, în temeiul art. 138 din Legea 
nr. 85/2006. Inadmisibilitate _____________________________ 455

76. Desemnarea, confi rmarea sau înlocuirea administratorului 
judiciar în condiţiile art. 19 din Legea nr. 85/2006 ____________ 461


