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Capitolul I. Drept penal i drept procesual penal______________1 
1. Infrac iunea de evadare. Stabilirea pedepsei. Nelegalitate __________ 1 
2. Plângere formulat  împotriva rezolu iei de neîncepere a urm ririi 

penale fa  de un agent de poli ie. Competen  dup  calitatea  
persoanei. Nelegalitate _____________________________________ 2 

3. Plângere întemeiat  pe art. 2781 C. proc. pen. Trimiterea cauzei la 
procuror în vederea pronun rii asupra tuturor infrac iunilor cuprinse  
în plângerea ini ial  adresat  organului judiciar necompetent. 
Nelegalitate______________________________________________ 3 

4. Infrac iunea de furt s vâr it  pe timp de noapte i prin efrac ie  
dintr-un magazin. Re inerea dispozi iilor art. 209 alin. (1) lit. e)  
C. pen. Nelegalitate________________________________________ 4 

5. Infrac iuni prev zute de art. 1396 alin. (4) i art. 1399 din Legea  
nr. 8/1996. Achitarea inculpatului pentru s vâr irea unor acte  
materiale ce intr  în con inutul infrac iunilor de mai sus re inute  
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6. V t mare corporal . Latura civil . Acordarea daunelor morale 
victimelor indirecte________________________________________ 7 

7. Apel. Efect extensiv. Omisiunea instan ei de a dispune emiterea 
unui nou mandat de executare conform actualelor dispozi ii ale  
hot rârii_________________________________________________ 9 

8. Contopire de pedepse. Aplicarea gre it  a dispozi iilor art. 34,  
art. 36 i art. 39 C. pen. Nelegalitate__________________________ 10 

9. Infrac iuni de delapidare i evaziune fiscal . Modalitatea de  
stabilire a prejudiciului. Nemotivare. Omisiunea de a r spunde 
motivelor de apel invocate sub acest aspect. Nelegalitate _________ 11 

10. Citarea p r ilor civile la sediul biroului de avocatur . Lipsa unui 
mandat valabil. Nelegalitate________________________________ 13 

11. Cheltuieli judiciare. Onorariul ap r torului desemnat din oficiu. 
Cuantum_______________________________________________ 14 

12. Cheltuieli judiciare solicitate de partea civil . Modalitatea  
dovedirii efectu rii acestora________________________________ 15 

13. Furt de folosin . Infrac iunea prev zut  de art. 86 alin. (1) din  
O.U.G. nr. 195/2002. Desp gubiri civile reprezentând  
contravaloarea repara iilor autovehiculului avariat ______________ 17 



Culegere de practic  judiciar  pe anul 2009 VI 

14. Întreruperea execut rii pedepsei pentru motive medicale. Completarea 
raportului de expertiz  medico-legal  efectuat cu nerespectarea 
prevederilor art. 30 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 1134/C din 25  
mai 2000 privind componen a comisiei de expertiz . Consecin e ___ 20 

15. Tâlh rie. Stabilirea modalit ii de executare a pedepsei.  
Criterii de evaluare ______________________________________ 21 

16. Comiterea unei infrac iuni în termenul de încercare stabilit în urma 
condamn rii pentru infrac iunea de abandon de familie, prev zut
de art. 305 lit. c) C. pen. Aplicarea dispozi iilor art. 305 alin. (5)  
C. pen. ________________________________________________ 24 

17. Participa ie penal . Complicitate la furt calificat. Acte de  
complicitate care nu sunt prev zute de legea penal _____________ 26 

18. Societate comercial . Ac ionar. Infrac iunea prev zut  de  
art. 275 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Condi ii _______________ 28 

19. Liberare provizorie sub control judiciar. Omisiunea de a dispune  
asupra admisibilit ii în principiu a cererii i de a proceda la  
ascultarea inculpatului. Nelegalitate _________________________ 32 

20. M rturie mincinoas . Cauza de nepedepsire reglementat  de  
art. 260 alin. (2) C. pen. Cauza de reducere a pedepsei prev zut
de art. 260 alin. (3) C. pen. Diferen e. Momentul la care intervine 
retragerea m rturiei mincinoase_____________________________ 33 

21. Sechestru asigur tor instituit asupra bunurilor p r ii responsabile 
civilmente. Men inerea acestuia_____________________________ 35 

22. Tâlh rie. No iunea de arm . Folosirea unui pistol de juc rie la 
comiterea faptei. Încadrare juridic __________________________ 39 

Capitolul al II-lea. Drept civil i drept procesual civil _________42 
23. Drept procesual civil. Renun area la judecat __________________ 42 
24. Ac iune pentru anularea deciziei Comisiei speciale de retrocedare a 

unor bunuri imobile care au apar inut cultelor religioase din  
România. Instan a competent ______________________________ 46 

25. Drept procesual civil. Necercetarea fondului de c tre instan a
de apel ________________________________________________ 49 

26. Evacuarea chiria ului în temeiul art. 480 C. civ. Inciden a art. 14 din 
O.U.G. nr. 40/1999 privind reînnoirea contractului de închiriere. 
Conformitatea dispozi iilor O.U.G. nr. 40/1999 cu art. 1 din Protocolul 
adi ional nr. 1 la Conven ia european  a drepturilor omului _______ 52 

27. Ac iune în preten ii. Nova ia obliga iei de restituire. Articolul 1130  
C. civ. Condi ii care trebuie respectate _______________________ 59 

28. Legea nr. 10/2001. Nesolu ionarea litigiului în fond. Calitate 
procesual  pasiv . Cereri formulate pentru prima dat  în apel.  
Casare cu trimitere spre rejudecare __________________________ 62 
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29. Sintagma „pierderea dreptului” folosit  de legiuitor în art. 22  
alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Natura termenului prev zut  
de aceste dispozi ii_______________________________________ 65 

30. Servitute de trecere. Necesitatea introducerii în cauz  a  
proprietarilor fondurilor învecinate __________________________ 70 

31. Dreptul organiza iilor coopera iei de consum asupra terenului  
pe care i-au construit sediile. Regimul juridic al acestui drept_____ 73 

32. Rezolu iunea titlului de proprietate al constituitorului ipotecii. 
Consecin e asupra dreptului de ipotec _______________________ 77 

33. Plângere împotriva încheierii de respingere a not rii unui proces. 
Notarea unui proces nu este supus  prevederilor legale care 
reglementeaz  notarea unui drept ___________________________ 80 

34. Ac iune în nulitatea unui act juridic civil. Criteriile de stabilire a 
competen ei materiale a instan ei dup  valoarea obiectului, atunci  
când pre ul stabilit prin actul a c ruia nulitate se cere reprezint
motivul de nulitate _______________________________________ 83 

35. Demolarea unei construc ii edificate f r  autoriza ie. Calitate 
procesual  pasiv  poate avea orice persoan  v t mat  prin edificarea 
construc iei ridicate ilegal, indiferent dac  aceasta este proprietar 
exclusiv sau coproprietar __________________________________ 86 

36. Ac iune civil . Schimbarea temeiului de drept dup  stabilirea  
limitelor sesiz rii. Nelegalitate _____________________________ 90 

37. Recurs. Motivare. Invocarea unor motive de recurs dup  expirarea 
termenului prev zut de art. 303 C. proc. civ. Aplicabilitatea 
dispozi iilor art. 306 alin. (2) C. proc. civ._____________________ 92 

38. Aderare la apel. Termenul pân  la care se poate formula cererea. 
Titularul unei cereri de aderare la apel poate fi numai intimatul,  
nu i un alt apelant _______________________________________ 97 

39. Notificare formulat  în temeiul Legii nr. 10/2001. Termen de 
depunere. Sanc iunea ce intervine în cazul în care persoana 
îndrept it  nu respect  termenul de formulare a notific rii. 
Imposibilitatea repunerii în termen _________________________ 102 

40. Imobil cump rat cu bun -credin  anterior intr rii în vigoare a  
Legii nr. 10/2001. Valabilitatea intabul rii dreptului de proprietate 
astfel dobândit. Inciden a dispozi iilor art. 21 alin. (5) din Legea  
nr. 10/2001____________________________________________ 104 

41. Ac iune în revendicare întemeiat  pe dispozi iile art. 480 C. civ. 
Criterii de apreciere a admisibilit ii unei astfel de ac iuni dup
intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001_______________________ 109 

42. Uzucapiune în regim de carte funciar . Legea aplicabil .
Uzucapiunea extratabular ________________________________ 113 
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Capitolul al III-lea. Dreptul muncii i asigur rilor sociale ____120 
43. Restituirea sumelor încasate în baza unei hot râri executorii, 

modificat  în calea de atac. Momentul de la care se datoreaz
actualizarea sumelor ____________________________________ 120 

44. Aplicarea sanc iunii disciplinare. Momentul de la care se  
calculeaz  termenul de 30 de zile prev zut de art. 268 C. muncii__ 124 

45. Adeverin  prin care se confirm  desf urarea activit ii în grupa 
I de munc . Inadmisibilitatea cenzur rii men iunilor cuprinse în  
astfel de adeverin e de c tre casele teritoriale de pensii _________ 128 

46. Plata indemniza iei pentru incapacitate temporar  de munc .
Obliga ia salariatului de a depune certificatul medical la angajator,  
în original sau copie legalizat ____________________________ 131 

47. Spor de izolare. Acordarea numai personalului didactic din  
înv mânt____________________________________________ 137 

48. Pensia de serviciu cuvenit  magistra ilor. Actualizare numai în  
baza adeverin ei eliberate de angajator conform H.G. nr. 1275/2005, 
chiar i în situa ia în care fostul magistrat are recunoscute anumite 
sporuri prin hot râri judec tore ti irevocabile_________________ 141 

49. Excep ie de neconstitu ionalitate. Atribu iile instan ei în fa a
c reia este invocat _____________________________________ 144 

50. Lipsa r spunsului expertului la obiectivele stabilite de instan .
Necercetarea fondului cauzei. Inciden a motivului de casare  
prev zut de art. 312 alin. (5) teza I C. proc. civ. _______________ 147 

51. Încadrarea locurilor de munc  în condi ii speciale. Nedepunerea 
documenta iei legale în termenul prev zut de lege. Stabilirea  
culpei în nerespectarea termenului _________________________ 150 

52. Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului. 
Obliga ia angajatorului __________________________________ 154 

53. Stabilirea punctajului anual al asiguratului. Obliga ia împ r irii  
la 12 a punctajului anual, indiferent de num rul de luni în care s-a 
contribuit _____________________________________________ 157 

54. Revizuire întemeiat  pe dispozi iile art. 322 pct. 1, 2 i 5  
C. proc. civ. ___________________________________________ 160 

55. Tichete de c l torie simple cu reducere de 50%, conform Legii  
nr. 147/2000. Acordarea acestor tichete i pensionarilor care 
beneficiaz  de pensie de serviciu __________________________ 165 

56. Actele i procedura de urmat pentru întocmirea carnetului de 
omaj. Organele competente ______________________________ 168 

57. Vechime în magistratur . Func ii expres i limitativ prev zute  
de lege care pot fi asimilate_______________________________ 171 
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58. Personal auxiliar de specialitate din cadrul instan elor. Spor de 
calculator. Drept care nu izvor te dintr-o lege. Consecin e______ 175 

59. Excep ie de neconstitu ionalitate. Suspendarea cauzei __________ 179 
60. R spundere patrimonial . Condi ii _________________________ 182 
61. Raport juridic de munc . Calificare. Competen  material ______ 184 
62. Cadre didactice. Decontare cheltuieli de transport _____________ 188 
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65. Cerere de revizuire. Înscris nou. Condi ii ____________________ 200 
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66. Ocrotirea copilului. Dreptul p rintelui care locuie te în alt stat  

de a men ine rela ii personale cu copilul s u. Refuzul tat lui  
de a-i permite mamei s  îl deplaseze pe minor în str in tate.  
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67. Dreptul la ap rare. Înc lcare. Respingerea cererii de acordare a 
unui nou termen pentru angajare de ap r tor în condi iile  
rezilierii unilaterale a contractului de asisten  juridic  de c tre 
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68. Propunere de arestare preventiv . Inculpat minor. Condi ii de 
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69. Pedepse nelegale. Gre ita aplicare a dispozi iilor art. 110 C. pen.  
în loc de cele ale art. 82 C. pen. Gre ita aplicare a suspend rii 
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72. Legea nr. 272/2004. Plasament în regim de urgen . Cenzurarea 
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73. Propunere de arestare preventiv . Lipsa probelor din care s
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