
CUPRINS 

RECURS ÎN INTERESUL LEGII ......................................................................... 7 

Decizia nr. 3 din 15 iunie 2010 .......................................................................... 7 

PRACTICĂ JUDICIARĂ .................................................................................... 12 

1. Dreptul unei persoane care a fost supus  unei m suri administrative 
cu caracter politic de a beneficia de acordarea de desp gubiri 
pentru prejudiciul moral suferit. Stabilirea cuantumului desp gubirilor 
în raport de principiul propor ionalit ii între suma acordat  cu acest titlu 
şi prejudiciului încercat ................................................................................ 12 

2. Daune morale acordate ca urmare a prejudiciului suferit de o persoan  
în cadrul desf şur rii procedurii judiciare penale. Stabilirea desp gubirilor 
în raport de principiul echit ii şi propor ionalit ii între prejudiciul suferit 
şi repara ia acordat  .................................................................................... 17 

3. Persoan  str mutat . M sur  administrativ  cu caracter politic. Dreptul 
la acordarea de desp gubiri pentru prejudiciul moral suferit 
prin dislocarea şi stabilirea de domiciliu obligatoriu ..................................... 25 

4. Ac iune privind obligarea unit ii de in toare de a emite decizie/dispozi ie 
pentru acordarea m surilor reparatorii potrivit Legii nr. 10/2001. 
Acordarea desp gubirilor în baza Titlului VII din Lege nr. 247/2005 ............ 33 

5. Ac iune privind plata desp gubirilor întemeiat  pe dispozi iile art. 1 
alin (3) din Legea nr. 221/2009 privind condamn rile cu caracter politic 
şi m surile administrative asimilate acestora, pronun ate în perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Cuantumul daunelor morale 
acordate ..................................................................................................... 44 

6. Deportare. Suferin e morale. Legea nr. 221/2009 ...................................... 59 
7. Prejudiciu cauzat prin condamnarea nelegal . Cuantumul daunelor 

morale. Criterii generale de evaluare .......................................................... 63 
8. Cuantumul daunelor morale. Cheltuieli de judecat  ................................... 76 
9. Acordarea de daune morale şi materiale în cazul condamn rii 

pe nedrept ................................................................................................. 81 
10. Marca. Ac iune privind interzicerea utiliz rii nume comercial înregistrat 

ca marc  anterior ..................................................................................... 84 
11. Cuantumul daunelor morale ...................................................................... 89 
12. Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexisten a plagiatului. 

Aplicabilitatea dispozi iilor art. 9 lit. b din Legea nr. 8/1996 ..................... 92 
13. Repararea prejudiciului moral cauzat de instituirea m surilor 

preventive în mod nelegal ......................................................................... 99 
14. Nepunerea în executarea a unei hot râri a Cur ii Europene 

a Drepturilor Omului. Prejudiciul material cauzat proprietarului. 
Calitatea procesual  a Statului Român, prin Ministerul Finan elor ........... 103 

15. Repararea daunei morale în cazul priv rii ori restrângerii de libertate 
în mod nelegal ....................................................................................... 110 

16. Desp gubiri şi daune morale acordate de Statul Român, (prin Ministrul 
Finan elor Publice) ................................................................................. 112 

17. Neîndeplinirea condi iilor r spunderii statului pentru prejudiciile 
cauzate prin erori judiciare .................................................................... 119 

18. Hot râre arbitral  de declinare a competen ei în favoarea instan ei 
judec toreşti. Ac iune în anulare. Inadmisibilitate .................................. 123 

19. Hot râre a Consiliului General al Municipiului de aprobare a eliber rii 
certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Natura juridic  ...... 126 

20. Asigurarea obligatorie de r spundere civil  pentru prejudicii produse 
prin accidente rutiere. Daune ................................................................ 129 

21. Recurs. Cazul de casare prev zut în art. 3859alin. (1) pct. 9 
C. proc. pen. Motivarea hot rârilor judec toreşti ................................... 133 

22. V t mare corporal  grav  din culp . Daune morale şi materiale ............ 135 
23. Viol comis de un minor .......................................................................... 146 
24. Recurs admis. Trimiterea spre rejudecare ............................................. 151 
25. Tentativ  de omor calificat. Daune morale .............................................156 
26. Tentativ  de omor calificat. Desp gubiri morale şi materiale ................. 165 



27. Pervesiuni sexuale cu minori. Daune morale ......................................... 172 
28. Uz de fals. Complicitate la infrac iunea de trecere ilegal  a frontierei 

de stat ....................................................................................................177 
29. Contesta ie la executare întemeiat  pe prevederile art. 461 alin. (1) 

lit. c) C. proc. pen. Contesta ie privitoare la dispozi iile civile. Instan a 
competent . Daune morale ....................................................................181 

30. Viol. Daune morale .................................................................................185 
31. Tentativ  de omor calificat. Conducerea unui autovehicul 

neînmatriculat, f r  permis de conducere, în stare de ebrietate. 
Daune morale şi materiale .....................................................................190 

32. Abuz în serviciu. Daune morale ..............................................................195 
33. Tentativ . Viol prev zut în art. 197 alin. (1) C. pen. Omor. Plângere 

prealabil . Exercitarea din oficiu a ac iunii penale ...................................197 
34. Tentativ . Omor calificat. Omor s vârşit profitând de starea 

de neputin  a victimei de a se ap ra. Omor deosebit de grav. Omor 
s vârşit prin cruzimi ...............................................................................202 

35. Viol. Incest. Recurs admis ......................................................................207 
36. De inerea şi oferirea în scop comercial de m rfuri pirat. Distribuirea 

materialelor cu caracter obscen .............................................................210 
37. Dobânzi legale. Drepturi salariale cuvenite la data pension rii ............... 216 
38. Anularea certificatului de urbanism. Solicitarea oblig rii primarului 

şi a unit ii administrativ-teritoriale la plata unor desp gubiri 
pentru prejudiciul suferit. Condi ii. Cuantificarea prejudiciului. Daune 
morale şi daune materiale. Lipsa unor elemente ....................................217 

39. Omor calificat. Lovituri cauzatoare de moarte. Deosebiri. 
Individualizarea pedepsei. Daune morale .............................................. 226 

40. Hot râre judec toreasc . Lipsa unei motiv ri coerente şi suficiente 
din perspectiva aplic rii dispozi iilor art.6.1 din Conven ia European  
a Drepturilor Omului ............................................................................... 241 

41. Persoan  juridic . Cerere în desp gubiri pentru prejudiciu moral ............ 244 
42. Ac iune în r spundere pentru repararea erorilor judiciare. Achitarea 

persoanei cercetate în fa a primei instan e de judecat , în apel 
şi în recurs. Condamnarea persoanei, în urma exercit rii unui recurs ' 
în anulare. Desfiin area deciziei de condamnare pronun at  în urma 
recursului în anulare şi ca o consecin  a unei hot râri de condamnare 
a Statului Român pronun at  de c tre CEDO. Revizuirea deciziei 
de condamnare a persoanei, pronun at  în urma exercit rii unui recurs 
în anulare. No iunea de eroare judiciar . Angajarea r spunderii statului. 
Cuantificarea prejudiciului moral .............................................................. 252 

43. Desp gubiri acordate pentru prejudiciul moral, în baza Legii 
nr. 221/2009. Desfiin area temeiului juridic al ac iunii, în apel, 

ca urmare a admiterii excep iei de neconstitu ionalitate. Consecin e ....... 270 
44. V t mare corporal  din culp . Casarea sentin ei instan ei de fond 

în ceea ce priveşte latura civil . Reducerea cuantumului daunelor 
morale .................................................................................................... 273 

45. Infrac iunile de a emite un cec f r  a avea la tras disponibil suficient 
prev. de art.84 alin.l pct.2 şi de a emite un cec f r  a fi completat 
cu men iunile privind data şi locul emiterii prev. de art.84 alin.l pct.3 
din Legea 59/1934. încadrare juridic . Lipsa elementelor constitutive 
ale infrac iunii de înşel ciune prin cec prev. de art.215 alin.4 Cp. 
Inadmisibilitatea ac iunii civile ................................................................. 275 

 
46. Recurs. Desp gubiri. Penalit i ............................................................... 279 
47. Recurs. Lipsa motiv rii hot rârii. Cazul de casare prev. de art.3859 

pct.10 C.p.p. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Extinderea efectelor 
recursului ............................................................................................... 285 

48. Obligarea unit ii administrative teritoriale la solu ionarea notific rii 
întemeiat  pe dispozi iile Legii nr. 10/2001, printr-o sentin  
judec toreasc . Neîndeplinirea obliga iei legale. Acordarea daunelor 
morale pentru solu ionarea cu întârziere a notific rii. Elementele 
r spunderii civile delictuale ...................................................................... 288 



49. Instigarea, form  a participa iei morale. Diferen ierea acesteia fa  
de complicitatea moral . Daunele materiale - condi iile în care acestea 
pot fi acordate. Criteriile ce trebuie avute în vedere la stabilirea 
cuantumului acestora ............................................................................. 291 

50. Obligarea asigur torului de r spundere civil  la plata cheltuielilor 
judiciare efectuate de p r ile civile în cadrul procesului penal ................ 292 

 
51. Ac iunea civil  în procesul penal. Cazuri speciale de rezolvare a ac iunii 

civile. Asigur tor de r spundere civil . R spundere civil  contractual . 
R spundere civil  delictual . Ucidere din culp  ....................................... 295 

52. Loviri sau alte violen e. Aplicarea efectului extensive al recursului 
cu privire la inculpa ii care nu au declarat recurs. Reducerea 
cuantumului pedepselor şi a termenelor de încercare ............................. 298 

53. Stabilirea culpei în producerea prejudiciului. Muşc tur  de câine. 
Daune morale ........................................................................................ 307 

54. Tentativ  de omor calificat ..................................................................... 312 
55. Daune morale şi materiale ..................................................................... 321 

56. Ucidere din culp , conducere f r  permis a unui autovehicul cu num r 
de înmatriculare fals, fug  de la locul accidentului ................................. 328 

57. Infrac iunea de lovire. Daune morale. Criterii de apreciere 
a prejudiciului afectiv ............................................................................. 329 

58. Viol. Gravitatea faptei. Cuantum pedeaps . Daune morale .................... 331 
59. Legea 221/2009. Daune morale acordate moştenitorului persoanei 

condamnate pe motive politice în timpul regimului comunist ................ 333 
60. Preten ii. Daune morale acordate pentru prejudiciul cauzat ca urmare 

a unei atitudini discriminatorii ................................................................ 341 
61. Tâlh rie. Violare de domiciliu. Daune morale şi materiale ...................... 345 
62. Tâlh rie. Lovire. Daune morale .............................................................. 348 

HOTĂRÂRI CEDO ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ................................................ 352 

1. CAUZA MICU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ......................................................... 352 

2. CAUZA SIPOŞ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ....................................................... 370 
3. CAUZA ADRIAN CONSTANTIN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ............................... 378 
4. CAUZA DOBRI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ....................................................... 386 
5. CAUZA MARIAN NI  ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ........................................... 400 
6. CAUZA AHMED ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ..................................................... 413 
7. CAUZA ANDREESCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI .............................................. 427 
8. CAUZA BULFINSKY ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ............................................... 447 
9. CAUZA MATIES ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI .................................................... 457 
10. CAUZA CENOIU ŞI AL II ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ................................... 465 

 


