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verificării existenţei proceselor‑verbale de recepţie a mărfurilor
achiziţionate. Amânarea aplicării pedepsei. Condiţii _______________593
2.
Latură civilă. Renunţarea părţii civile la beneficiul răspunderii
solidare a inculpaţilor________________________________________593
NOTĂ___________________________________________________597
1.
Expert superior în cadrul agenţiei judeţene de ocupare a forţei de
muncă. Nerespectarea dispoziţiilor legale privind indemnizaţia de
şomaj. Infracţiune continuată. Greşită reţinere____________________597
2.
Principiul neagravării situaţiei în propriul apel. Latură civilă_________597
NOTĂ___________________________________________________602

CAPITOLUL AL III‑LEA. UZURPAREA FUNCŢIEI________________________603
75.
Asistent medical. Funcţionar public asimilat în sensul art. 175
alin. (2) CP. Efectuarea de menţiuni şi aplicarea parafei pe fişele
medicale ale unor cursanţi ai unei şcoli de şoferi. Uzurparea funcţiei.
Achitare pentru infracţiunea de luare de mită_____________________603
NOTĂ___________________________________________________606
76.
Autopsier. Delimitări ale infracţiunii de uzurpare a funcţiei faţă de
infracţiunea de luare de mită. Interpretări divergente privind sfera
atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului_________________________606
CAPITOLUL AL IV‑LEA. ASPECTE PROCEDURALE_____________________612
1.
Abuz în serviciu. Recurs în casaţie. Natura juridică a Deciziei
77.
Curţii Constituţionale nr. 405/2016 – decizie de interpretare _________612
2.
Înţelesul şi corelarea noţiunilor de „legislaţie primară” şi
„legislaţie secundară” _______________________________________612
NOTĂ___________________________________________________620
78.
Abuz în serviciu. Intervenirea unei legi penale noi şi deciziile
de neconstituţionalitate. Identificarea naturii cererii adresate
instanţei. Delimitări_________________________________________621
NOTĂ___________________________________________________626

XVIII

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Infracţiuni de serviciu

Contestaţie la executare. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale prin
care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare.
Dezincriminarea parţială a infracţiunii de abuz în serviciu___________628
NOTĂ___________________________________________________631
Abuz în serviciu. Motivarea hotărârii judecătoreşti. Lipsa silogismului
juridic sub aspectul probaţiunii. Aprecierea probelor. Încălcarea
principiului dublului grad de jurisdicţie în materie penală şi a
dreptului la un proces echitabil. Nelegalitate. Trimiterea cauzei
spre rejudecare ___________________________________________633
NOTĂ___________________________________________________644
1.
Principiul nemijlocirii în administrarea probelor. Condiţii pentru
readministrarea probelor după intervenirea unor modificări în
compunerea completului de judecată___________________________645
2.
Abuz în serviciu. Descrierea atribuţiilor de serviciu încălcate de
funcţionar, prin prisma obiectului judecăţii_______________________645
NOTĂ___________________________________________________652
Schimbarea încadrării juridice din neglijenţă în serviciu în complicitate
la înşelăciune. Condamnarea pentru o altă faptă decât aceea
recunoscută de inculpat. Aplicare nelegală a procedurii recunoaşterii
învinuirii. Trimiterea cauzei spre rejudecare ______________________652
NOTĂ___________________________________________________657
1.
Abuz în serviciu. Procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Competenţa
instanţei după pierderea calităţii inculpatului______________________658
2.
Calitatea de parte responsabilă civilmente a Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism____658
3.
Delapidare. Restabilirea situaţiei anterioare_____________________658
NOTĂ___________________________________________________665
1.
Funcţionari publici din primărie. Abuz în serviciu. Nemotivarea
respingerii cererilor de schimbare a încadrării juridice. Conţinutul
încadrării juridice___________________________________________666
2.
Omisiunea punerii în discuţie a incidenţei legii penale mai
favorabile. Dreptul la apărare. Trimiterea cauzei spre rejudecare _____666
NOTĂ___________________________________________________676
1.
Abuz în serviciu. Primar. Omisiunea obligării inculpatului la plata
în solidar cu partea responsabilă civilmente a cheltuielilor avansate
de stat şi a celor efectuate de părţi_____________________________678
2.
Lipsa acordului inculpatului în prestarea unei activităţi în folosul
comunităţii. Nelegalitatea hotărârii prin care s‑a dispus suspendarea
sub supraveghere a executării pedepsei ________________________678
NOTĂ___________________________________________________682
Abuz în serviciu. Încălcarea dispoziţiilor privind suspendarea judecăţii
prevăzute de art. 367 alin. (1) CPP şi a dreptului la apărare.
Principiul dublului grad de jurisdicţie în materie penală. Trimiterea
cauzei spre rejudecare______________________________________682
NOTĂ___________________________________________________686

Cuprins

87.

88.
89.

90.

XIX

Neglijenţă în serviciu. Omisiunea punerii în discuţie a corespondenţei
dintre atribuţiile de serviciu pretins încălcate de inculpat şi dispoziţiile
din acte normative primare. Încălcarea dreptului la un proces echitabil.
Limitele efectului devolutiv al apelului. Trimiterea cauzei spre
rejudecare________________________________________________686
NOTĂ___________________________________________________690
Abuz în serviciu contra intereselor publice. Recurs în casaţie.
Pedepse aplicate sub minimul special prevăzut de lege_____________690
NOTĂ___________________________________________________694
Participaţie improprie la abuz în serviciu. General militar în rezervă.
Competenţa personală a instanţelor militare. Noţiunea de militar
în sensul Codului de procedură penală__________________________694
NOTĂ___________________________________________________697
1.
Procedura camerei preliminare. Obiect. Uzurparea funcţiei.
Exercitarea în fapt a unor prerogative de putere publică de către un
funcţionar incompatibil. Dispoziţie dată de primar. Competenţa
organului de urmărire penală_________________________________698
2.
Adăugarea de către procuror în ordonanţă a unei persoane
vătămate. Lipsa vătămării drepturilor inculpatului__________________698
3.
Acordarea calităţii de suspect. Condiţii_________________________698
NOTĂ___________________________________________________709

