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prepusului. Neîntrunirea condiţiilor pentru angajarea răspunderii
civile delictuale a comitentului____________________________ 264
Imobil dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Acţiune în
revendicare admisă, formulată de fostul proprietar. Acţiunea
fostului cumpărător evins, de dobândire a valorii de circulaţie
a imobilului. Durata demersurilor judiciare pentru recuperarea
bunului. Termen rezonabil. Existenţa unui disconfort normal
prin declanşarea unui demers judiciar. Exercitarea prerogativei
posesiei o perioadă îndelungată. Obţinerea unei satisfacţii
echitabile prin acordarea valorii de circulaţie pentru imobilul evins.
Inexistenţa culpei entităţii deţinătoare pentru restituirea bunului.
Neangajarea răspunderii civile delictuale a autorităţii publice____ 267
Dobândirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 112/1995.
Pierderea dreptului de proprietate prin admiterea acţiunii în
revendicare, formulată de către fostul proprietar. Evingerea
cumpărătorului. Atitudinea subiectivă a cumpărătorului la data
încheierii contractului de vânzare‑cumpărare. Rea‑credinţă a
cumpărătorului. Relevanţa atitudinii subiective a cumpărătorului
asupra îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale.
Neangajarea răspunderii civile delictuale a instituţiilor statului____ 271
Expropriere pentru cauză de utilitate publică a spaţiului cu
destinaţie de locuinţă. Incidenţa dispoziţiilor art. 29 din Legea
nr. 33/1994. Obligaţia expropriatorului de a pune la dispoziţia
celui expropriat un spaţiu de locuit. Nedovedirea
prejudiciului___________________________________________ 274
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Acţiune în despăgubiri generată de nefuncţionalitatea
mecanismului de despăgubire prin acţiuni la Fondul Proprietatea.
Invocarea unui tratament discriminatoriu în raport de data
emiterii titlurilor de despăgubire. Emiterea deciziei de stabilire
a titlurilor nominale. Necontestarea acesteia în faţa instanţei de
judecată. Inexistenţa faptei ilicite. Inexistenţa unui prejudiciu cert.
Neîntrunirea elementelor răspunderii civile delictuale__________ 277

Capitolul al VI‑lea. Malpraxis. Angajarea răspunderii medicului
şi a unităţii spitaliceşti ___________________________________ 282
49.

50.

51.
52.

53.

Obligativitatea vaccinării personalului medical împotriva gripei
AH1N1. Contestarea, în calea de atac a apelului, a cuantumului
taxei de timbru, stabilite de către prima instanţă. Răspunderea
spitalului pentru neîndeplinirea obligaţiei legale de procurare
a vaccinului necesar pentru personalul medical. Calitatea
procesuală pasivă a spitalului. Infestarea medicului aflat în
exercitarea atribuţiilor de serviciu. Faptă ilicită constând în
neîndeplinirea obligaţiilor legale. Prejudiciu. Legătură de
cauzalitate___________________________________________ 282
Exercitarea, în situaţii de malpraxis, a procedurii speciale
prevăzute de Capitolul VI din Legea nr. 95/2006. Admisibilitatea
acţiunii în răspundere civilă delictuală, exercitată împotriva unităţii
spitaliceşti şi a medicilor. Acces liber la justiţie. Respectarea
principiului disponibilităţii________________________________ 291
Malpraxis. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe dispoziţiile
Legii nr. 95/2006. Importanţa temeiului juridic al acţiunii deduse
judecăţii. Instanţa competentă material_____________________ 294
Malpraxis. Noţiunile de eroare şi culpă medicală. Distincţia dintre
cele două noţiuni. Eroare de fapt şi eroare de normă. Eroare
de diagnostic. Neglijenţă. Imprudenţă. Angajarea răspunderii
delictuale a medicului numai în situaţia existenţei culpei
medicale. Întârzierea în stabilirea diagnosticului. Culpa pacientului
în întârzierea stabilirii diagnosticului________________________ 297
Aplicarea unui tratament de către asistenta medicală. Inexistenţa
diagnosticului şi a unui tratament stabilite de către medic.
Aplicarea tratamentului în biroul medicului. Locul efectuării
tratamentului. Lipsa de relevanţă a acestuia. Inexistenţa
consimţământului medicului. Inexistenţa răspunderii medicului.
Acţiunea/inacţiunea medicului. Răspunderea instituţiei medicale,
în calitate de prepus, pentru fapta asistentei. Vătămarea
pacientului. Răspunderea civilă delictuală a instituţiei la care era
angajată asistenta medicală. Existenţa raportului de prepuşenie.
Criterii de cuantificare a cuantumului daunelor morale. Acordul
pacientului pentru aplicarea tratamentului. Relevanţa acordului
pacientului asupra cuantumului daunelor morale______________ 308
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Daunele morale în litigii civile şi penale
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55.

56.

Infestare cu HIV. Calitatea procesuală pasivă a consiliului
judeţean. Lipsa calităţii procesuale pasive a D.S.P.
Prescriptibilitatea acţiunii. Data începerii curgerii termenului de
prescripţie. Formularea plângerilor penale. Inexistenţa unei cauze
de întrerupere a cursului prescripţiei_______________________ 319
Aplicabilitatea în timp a vechiului şi a noului Cod civil cu privire
la prescripţie. Angajarea răspunderii medicului pentru malpraxis.
Termenul de prescripţie. Data începerii curgerii termenului de
prescripţie. Moment subiectiv. Moment obiectiv. Data cunoaşterii
faptei şi a celui culpabil. Formularea plângerii împotriva medicului.
Începerea curgerii termenului de prescripţie_________________ 323
Accident rutier. Internarea victimei în spital. Infestare ca urmare
a neglijenţei cadrelor medicale. Agravarea situaţiei medicale
a pacientului. Apariţia unor complicaţii medicale. Capacitate
de muncă diminuată la 80%. Cuantificarea prejudiciului.
Criterii obiective: numărul intervenţiilor chirurgicale, durata şi
complexitatea tratamentelor, existenţa unei infirmităţi
permanente, capacitate de muncă redusă la 80%_____________ 328

