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anului. Exigibilizarea datoriei......................................................................................... 194
99. Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii ..................................... 195
2.4. Formare profesională ................................................................................................... 197
100. Actul adiţional referitor la pregătirea profesională. Legalitate. Obligaţiile
angajatului. Stabilirea cuantumului cheltuielilor ocazionate cu pregătirea
profesională. Raport de muncă încetat din iniţiativa angajatului. Modalităţile de
recuperare a cheltuielilor ocazionate cu pregătirea profesională şi modalitatea de
constituire a fondului de garantare în favoarea angajatorului având la bază
acordul reclamantului în situaţia în care acoperirea lor s-ar face de bună voie ........... 197
101. Formare profesională. Act adiţional la contractul de muncă. Valabilitatea
acordului privind obligaţia salariatului de returnare a cheltuielilor suportate de
unitate pentru formarea sa profesională. Durata cursurilor de formare
profesională, relevanţa acesteia. Respectarea art. 38 din Codul muncii ...................... 201
2.5. Contractele colective de muncă .................................................................................. 203
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angajator. Modificarea nelegală a unei clauze din contractul colectiv de muncă la
nivel de unitate. Consecinţe. ......................................................................................... 203
103. Cota de participare a salariaţilor la profit. Condiţia suspensivă a unor noi
negocieri. Neîndeplinire. Caracterul nefondat al acţiunii. Neîncălcarea
dispoziţiilor art. 165 şi 243 din Codul muncii ................................................................. 205
2.6. Răspunderea juridică ................................................................................................... 208
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angajator ....................................................................................................................... 208
105. Răspundere disciplinară. Legalitatea deciziei de sancţionare. Prescripţia aplicării
sancţiunii disciplinare. Pluralitate de abateri disciplinare. Necesitatea aplicării
sancţiunii în perioada derulării raportului de muncă în a cărui desfăşurare a fost
săvârşită abaterea disciplinară...................................................................................... 208
106. Decizie de sancţionare disciplinară emisă după împlinirea termenului de 6 luni de la
săvârşirea faptei. Consecinţe. Achitarea prejudiciului cauzat prin săvârşirea abaterii
disciplinare după împlinirea termenului de prescripţie. Consecinţe................................... 210
107. Sancţionare disciplinară. Convocarea în vederea cercetării disciplinare ............................. 210
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109. Sancţiunea disciplinară a desfacerii contractului individual de muncă.
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111. Caracterul generic al prevederilor din regulamentul intern. Irelevanţă pentru
legalitatea deciziei de sancţionare ................................................................................ 214
112. Răspundere disciplinară. Medic. Prejudiciu de imagine adus spitalului nu în
calitatea lui de angajator, ci în calitate de furnizor a unui serviciu de natură
medicală. Dispoziţii derogatorii de la Codul muncii. Nulitatea deciziei de
sancţionare emisă cu nerespectarea normelor speciale .............................................. 215
113. Reindividualizarea sancţiunii disciplinare în cadrul controlului judecătoresc al
actului de sancţionare. Criterii legale pentru aplicarea sancţiunii disciplinare:
circumstanţele, conţinutul şi urmările faptelor culpabile ............................................... 216
114. Criterii legale pentru individualizarea sancţiunii disciplinare: consecinţele abaterii
disciplinare şi comportarea generală în serviciu a salariatului...................................... 217
115. Restituirea sumelor nedatorate. Procedură. Nulitatea deciziei de imputare................. 218
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Momentul naşterii dreptului la acţiune .......................................................................... 218
117. Răspunderea patrimonială a salariatului. Condiţii de fond ........................................... 220
118. Răspunderea patrimonială a gestionarilor. Sarcina probei. Necesitatea
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2.7. Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă ................................................... 228
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interese.......................................................................................................................... 229
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124. Calitate procesuală pasivă a Ministerului Finanţelor Publice în cauzele având ca
obiect drepturile salariale ale personalului bugetar ...................................................... 229
2.8. Dreptul asigurărilor sociale ......................................................................................... 230
125. Baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru asiguraţii
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asigurărilor sociale de stat ............................................................................................ 230
126. Deschiderea dreptului la pensie. Data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta
standard de pensionare. Legea aplicabilă .................................................................... 232
127. Reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în
condiţii deosebite de muncă. Reducerea vârstei standard de pensionare pentru
asiguraţii care deţin certificate de revoluţionar. Cumul. Vârsta minimă de
pensionare..................................................................................................................... 234
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punctajului lunar. Condiţii. ............................................................................................. 235
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131. Domeniul de aplicare al Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de
muncă în condiţii speciale. Stagiu complet de cotizare stabilit în mod definitiv
printr-o decizie anterioară ............................................................................................. 239
132. Stagiu de cotizare realizat în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat.
Nevăzător. Determinarea stagiului complet de cotizare. Lege în vigoare la data
deschiderii dreptului la pensie ......................................................................................... 241
133. Nelegalitatea cumulului veniturilor salariale cu stagiile asimilate pentru aceeaşi
perioadă la stabilirea sau recalcularea pensiei ................................................................ 243
134. Conţinutul adeverinţei care atestă sporuri. Indicarea denumirii sporurilor şi
procentul sau suma obţinută. Lipsa acestor menţiuni. Consecinţe............................... 244
135. Cumulul pensiei obţinută din sistemul public de pensii cu venituri realizate din
exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă în cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale. Consecinţe ................................... 246
136. Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru munca depusă şi limită de
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138. Cumulul pensiei de invaliditate de gradul III cu salariul. Condiţii. ...................................... 249
139. Pensie de invaliditate. Realizare de venituri suplimentare, cuantum minimal al
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140. Pensie de urmaş. Decizie emisă pe numele mamei minorului. Încetarea
condiţiilor pentru acordarea pensiei. Neanunţarea autorităţii. Obligaţie de
restituire......................................................................................................................... 251
141. Indemnizaţie de şomaj. Cerere de acordare formulată după împlinirea termenului
de 30 zile de la data încetării raporturilor de muncă ..................................................... 253
3. DREPT PROCESUAL CIVIL ............................................................................................. 254
142. Competenţa materială. Litigiu având ca obiect rezoluţiunea antecontractului de
vânzare-cumpărare a unor imobile. Caracter comercial. Invocarea din oficiu a
necompetenţei instanţei de fond, în etapa recursului. Condiţii ..................................... 254
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143. Competenţa materială. Pretenţii reprezentând contravaloarea taxei de ridicare,
transport şi staţionare pentru autovehiculul, respectiv prejudiciu cauzat
pârâtului-reclamant reconvenţional. Competenţa judecătoriei ........................................ 255
144. Competenţa materială. Cerere prin care s-a solicitat restituirea preţului de piaţă al
imobilului care a făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare în baza Legii nr.
112/1995, desfiinţat definitiv. Competenţa de primă instanţă a judecătoriei ...................... 256
145. Competenţa materială. Litigiu având ca obiect pretenţii derivând dintr-un contract
de asociere în participaţiune având ca obiect exploatarea unui teren aflat în
domeniul public al municipiului. Nelegală soluţionare în primă instanţă de către
tribunalul comercial ....................................................................................................... 257
146. Competenţa materială. Obligaţie de a face – demolarea unei construcţii.
Relevanţa calităţii părţilor – societate comercială şi asociaţie familială.
Competenţa secţiei civile, câtă vreme litigiul nu se referă la activitatea
comercială a părţilor ...................................................................................................... 258
147. Natura juridică a litigiului având ca obiect daune materiale şi morale, decurgând
dintr-un contract de asigurare ....................................................................................... 258
148. Competenţa materială. Valoarea obiectului pricinii. Constatarea nulităţii a două
contracte translative de proprietate, vizând acelaşi imobil. Raportare la obiectul
fiecărui contract, iar nu la valoarea lor cumulată .......................................................... 260
149. Competenţa materială. Acţiune pentru obligarea noilor proprietari ai construcţiei
edificate pe terenul concesionat la încheierea unor acte adiţionale la contractul
de concesiune. Competenţa instanţei de contencios administrativ .............................. 261
150. Emitere de facturi fiscale pentru acoperirea unor lipsuri în gestiune; simulaţie;
competenţa materială a instanţei specializată în cauze privind conflictele de
muncă; invocarea necompetenţei materiale direct în recurs ........................................ 262
151. Conflict negativ de competenţă. Inadmisibilitatea invocării competenţei materiale
după prima zi de înfăţişare ............................................................................................ 263
152. Recurs declarat împotriva încheierii de trimitere a dosarului spre competentă
soluţionare instanţei în favoarea căreia s-a dispus strămutarea. Respingere ca
inadmisibil. Doar instanţa la care a fost strămutat dosarul poate verifica dacă
pricina a rămas fără obiect. Concursul dintre încheierile de admitere şi cele de
respingere în materia strămutării .................................................................................. 264
153. Cerere de constituire a unui drept de retenţie, fără o acţiune în realizarea
creanţei. Inadmisibilitate................................................................................................ 265
154. Prematuritatea constatării inexistenţei unui drept, în condiţiile în care naşterea
acestui drept încă nu s-a produs în favoarea potenţialului titular ................................. 266
155. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 50/1991. Calitatea
procesuală activă .......................................................................................................... 267
156. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 28 şi art. 32 din Legea nr. 50/1991.
Calitatea procesuală activă ........................................................................................... 271
157. Calitate procesuală. Obligarea pârâtului la desfiinţarea lucrărilor de construcţii
executate nelegal, la cererea municipiului. Admiterea excepţiei lipsei calităţii
procesuale active............................................................................................................ 273
158. Legea nr. 10/2001. Plângere. Calitate procesuală pasivă. În cazul bunurilor
aparţinând unui municipiu, calitatea de a emite dispoziţia prin care se
soluţionează notificarea formulată de persoana îndreptăţită îi aparţine primarului
municipiului.................................................................................................................... 274
159. Legea nr. 10/2001. Acţiune având ca obiect obligarea statului la plata de
despăgubiri băneşti. Lipsa calităţii procesuale a Statului Român prin Ministerul
Finanţelor Publice. Modalitatea de acordare a despăgubirilor...................................... 275
160. Citarea părţilor. Păstrarea termenului avut iniţial în cunoştinţă, şi după disjungere...... 276
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161. Ajutor public judiciar. Lipsa obligaţiei instanţei sau a baroului de a comunica
solicitantului încuviinţarea cererii sale, în virtutea obligaţiei acestuia din urmă de
a urmări desfăşurarea procesului ................................................................................. 277
162. Ajutor public judiciar. Eşalonarea taxei judiciare de timbru. Anularea parţială a
acţiunii ca insuficient timbrată, după acordarea ajutorului public judiciar sub
forma scutirii de plata taxei judiciare de timbru, pe motiv că nu s-au achitat la zi
ratele scadente. Nelegalitate......................................................................................... 279
163. Cerere de intervenţie în interesul uneia dintre părţi. Admisibilitate în litigiile de dreptul
muncii. Interesul persoanei care a emis decizia de concediere de a interveni în litigiul
ce are ca obiect contestarea acesteia. ............................................................................. 280
164. Diferenţa dintre chemarea în judecată a altei persoanei de către pârât şi arătarea
titularului dreptului. ........................................................................................................ 281
165. Incidenţa procedurii citării prin publicitate(art. 95 C. pr. civ.) Aplicarea art. 98 C.
pr. civ. Repunerea în termenul de exercitare a căii de atac(art. 103 C. pr. civ.)
Inadmisibilitatea invocării în calea de atac a omisiunii instanţei de a ordona şi
administra din oficiu probe ............................................................................................ 282
166. Judecarea acţiunii în limitele învestirii raportat la principiul disponibilităţii care
guvernează procesul civil. Limitele judecării în calea de atac a recursului.
Aplicabilitatea art. 57 C. pr. civ. ....................................................................................... 284
167. Calificarea cererii de chemare în judecată, atribut al instanţei de judecată. Obiect
complex. Cereri accesorii şi incidentale. Căi de atac ................................................... 285
168. Acordare drepturi salariale. Calificarea obiectului cererii de chemare în judecată.
Autoritate de lucru judecat ............................................................................................ 288
169. Dovadă cu martori în contra sau peste ceea ce cuprinde înscrisul având valoare
de antecontract de vânzare-cumpărare. Condiţii pentru admiterea probei. Acte
din care rezultă convenţia derogatorie a părţilor în privinţa administrării dovezii ......... 290
170. Acţiune în evacuare dintr-un imobil dobândit ca moştenire, împotriva unui
comoştenitor. Elemente care pot fi dovedite cu certificatul de moştenitor.
Trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a se administra probe cu privire la
faptul că bunul din certificatul de moştenitor este cel cu privire la care
reclamantul solicită evacuarea, având în vedere că în recurs nu se pot
administra probe decât cu înscrisuri ............................................................................. 292
171. Probele. Recunoaşterea. Necesitatea ca aceasta să implice consecinţe juridice
împotriva autorului ei. Neîndeplinirea condiţiei. Consecinţe ......................................... 294
172. Pronunţarea hotărârii în contradictoriu cu o parte decedată, deci lipsită de
capacitate procesuală de folosinţă. Incidenţa şi aplicarea art. 105 şi art. 108 C.
pr. civ. ............................................................................................................................ 295
173. Echipolenţă. Comunicarea unor înscrisuri într-un alt dosar este tot o formă de
comunicare, inclusiv a unei hotărâri .............................................................................. 296
174. Cazurile de echipolenţă prevăzute de Codul de procedură civilă ................................. 298
175. Condiţiile şi limitele în care poate fi formulată cererea reconvenţională raportat la
art. 119 C. pr. civ. Limitele în care poate acţiona avocatul ales al părţii ....................... 299
176. Renunţare la judecată făcută de mandatar, în lipsa unui mandat special expres
în acest sens. Consecinţe ............................................................................................. 300
177. Suspendare facultativă. Situaţie în care dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în
parte, de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte
judecăţi. Respingere ..................................................................................................... 302
178. Excepţia puterii de lucru judecat. Efectul negativ. Eficienţă .......................................... 303
179. Act de procedură făcut în vederea continuării judecăţii de către partea care justifică
un interes. Întreruperea cursului perimării. Aplicabilitatea art. 1551 C. pr. civ. ................... 304
180. Act de procedură săvârşit în vederea judecării procesului de către partea care
justifică un interes. Perimare ......................................................................................... 310
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181. Perimare. Suspendare în baza art. 1551 C. pr. civ., neurmată de îndeplinirea
obligaţiei stabilite legal în sarcina părţii ......................................................................... 312
182. Perimare. Rămânerea cauzei în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor ............ 314
183. Aplicabilitatea art. 274 alin. 1 C. pr. civ. Incidenţa acestui text în cazul unei cereri
necontencioase. ............................................................................................................ 314
184. Cheltuieli de judecată. Reducerea onorariului avocatului. Necesitatea ca instanţa de
fond să expună elementele care au determinat stabilirea sumei...................................... 315
185. Cheltuieli de judecată. Litigiu în temeiul Legii nr. 10/2001. Lipsa întâmpinării şi a
obiecţiunilor la expertiză nu echivalează cu recunoaşterea pretenţiilor
reclamantului în sensul art. 275 C. pr. civ. Punerea în întârziere a primarului cu
privire la soluţionarea notificării ..................................................................................... 316
186. Cheltuieli de judecată. Soluţionarea notificării după mult timp de la expirarea
termenului legal. Suportarea speselor ocazionate de parte.............................................. 318
187. Punere în întârziere angajator. Obligarea la cheltuieli de judecată ................................... 319
188. Cheltuieli de judecată. Debitor pus în întârziere, anterior introducerii cererii de
chemare în judecată. Obligare ...................................................................................... 319
189. Cheltuieli de judecată. Recurs vizând reducerea cuantumului onorariului avocatului
părţii adverse din faza apelului. Chestiune de temeinicie. Regimul aplicării art. 274 alin.
(3) C. pr. civ. ................................................................................................................... 320
190. Pacte de quota litis, încheiate între un avocat şi clientul său. Nulitatea absolută a
acestora, pentru cauză ilicită, în sensul art. 966 şi art. 968 C. civ. şi art. 5 C. civ. ....... 322
191. Hotărâre judecătorească. Motivare. Exigenţe ............................................................... 324
192. Cerere de îndreptare a erorii materiale. Conditii de admisibilitate ....................................... 325
193. Îndreptare erori materiale. Solicitarea îndreptării unei omisiuni a reclamanţilor din
acţiune. Respingere ...................................................................................................... 325
194. Motiv de recurs vizând o evidentă eroare materială; admisibilitate în raport de o
sentinţă pronunţată anterior Legii nr. 202/2010................................................................ 326
195. Cerere de completare a dispozitivului. Termenul în care poate fi formulată.
Hotărâre prin care s-a soluţionat un apel. Curgerea termenului de la
comunicarea hotărârii .................................................................................................... 326
196. Nesoluţionarea unui capăt de cerere prin dispozitiv; dezlegări în considerente;
ineficienţă 327
197. Căi de atac. Partaj. Bunuri în valoare de 60.000 lei. Cerere reconvenţională
având ca obiect bunuri în valoare de peste 100.000 lei. Calea de atac împotriva
hotărârii primei instanţe este recursul, iar nu apelul, avându-se în vedere
valoarea obiectului cererii introduse pe cale principală, iar la valoarea obiectului
cererilor incidente .......................................................................................................... 328
198. Calificarea căii de atac. Antecontract de vânzare-cumpărare având ca obiect un
imobil în valoare de 25.000 euro din care s-a achitat un avans de 5.000 euro.
Cerere de constatare a nulităţii antecontractului........................................................... 329
199. Apel nemotivat de pârâtul care nu a depus întâmpinare. Imposibilitatea anulării
apelului pentru nemotivare. Înţelesul sintagmei „instanţa a interpretat greşit actul
dedus judecăţii”. ............................................................................................................ 330
200. Neînrăutăţirea situaţiei părţii în propria cale de atac. Nesemnarea încheierii de către
grefier. Consecinţe ........................................................................................................ 331
201. Neagravarea situaţiei în propria cale de atac. Culpa procesuală în stabilirea
cheltuielilor de judecată. Expertiză necesară în raport de negarea dreptului
reclamantului, ulterior recunoscut de către pârât .......................................................... 333
202. Recurs. Motive. Necompetenţa primei instanţe. Lipsa motivului de recurs privind
greşita aplicare a normelor de drept substanţial, pentru calificarea naturii juridice
a litigiului. Încălcarea dreptului la un proces echitabil nu subzistă, pentru că
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durata procesului se datorează exercitării căilor de atac chiar de către recurente,
căi de atac care s-au dovedit fondate ........................................................................... 334
203. Cereri noi în recurs. Inadmisibilitate .............................................................................. 335
204. Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale. Respingere. Lipsă de interes.
Autoritate relativă de lucru judecat, acte normative ieşite din vigoare .......................... 335
205. Incidenţa art. 312 alin. 5 C. pr. civ. Interpretarea sintagmei „necercetare a
fondului”. Consecinţele admiterii contestaţiei ca urmare a constatării nulităţii
absolute a deciziei de sancţionare, fără analizarea temeiniciei măsurii. ...................... 337
206. Neadministrarea probaţiunii. Casare cu trimitere pentru necercetarea fondului .......... 338
207. Soluţionarea cauzei prin raportare la o legislaţie inaplicabilă. Semnificaţia
necercetării fondului. Casare cu trimitere ..................................................................... 339
208. Casare cu trimitere. Necesitatea clarificării petitului acţiunii. Caracterul
executoriu al hotărârii. Obligaţie de mijloace sau de rezultat ....................................... 339
209. Al treilea ciclu procesual. Prevalenţa principiului celerităţii judecăţii asupra
îndrumărilor din cea de a doua decizie de casare. Intenţia legiuitorului prin
adoptarea Legii nr. 202/2010 ........................................................................................ 340
210. Motive de recurs. Contrarietate între considerente şi dispozitiv. Inexistenţa în situaţia
nereproducerii în dispozitiv a unui cuvânt din minută ....................................................... 341
211. Recurs. Predarea la oficiul poştal, însă nu recomandat. Data declarării va fi cea a
înregistrării la instanţă. Respingere ca tardiv ................................................................ 341
212. Recurs. Lipsa de interes a invocării nelegalei citări a altor părţi ................................... 342
213. Rejudecare după casare. Neluarea în seamă a dispoziţiilor din decizia curţii de
apel referitoare la stabilirea cadrului procesual. Neîndeplinirea procedurii de
citare. Trimitere spre o nouă judecată la instanţa de fond ............................................ 342
214. Revizuire. Invocarea ca fals a unui înscris pe care s-a constatat prin expertiză că
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Respingere .................................................................................................................... 343
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Inadmisibilitate .............................................................................................................. 347
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vătămarea altora persoane. Momentul şi condiţiile în care se poate modifica
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Natura de încheiere intermediară. Posibilitatea atacării doar odată cu soluţia
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vânzarea prin bună învoială de către părţi a imobilului. Lipsa învoielii
coproprietarilor rezultând opoziţie. Vânzarea bunului prin executor judecătoresc ....... 349
221. Încheiere pronunţată în temeiul art. 67311 alin. 4 C. pr. civ.. Calea de atac ce
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225. Sechestru asigurator. Condiţii de admisibilitate. Act scris constatator al creanţei........ 355
226. Cerere de instituire a unui sechestru asigurător. Noţiunea de creanţă constatată
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creanţei ce ar deriva din rezoluţiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare.
Respingerea cererii ....................................................................................................... 356
4. CONTENCIOS ADMINISTRATIV...................................................................................... 358
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228. Acte administrative. Lipsa cercetării elementelor din care rezultă calitatea actelor
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spre rejudecare ............................................................................................................. 359
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nr. 2/2001. Cerere de suspendare a executării măsurii adresată tribunalului.
Competenţa în prima instanţă a judecătoriei ................................................................ 361
230. Litigiu în contencios administrativ în care pârâtul este o universitate. Stabilirea
competenţei. Asimilarea cu o autoritate publică locală, iar nu centrală.
Competenţa tribunalului. Conflict negativ de competenţă ............................................ 362
231. Plângerea prealabilă. Necesitatea ca aceasta să conţină suficiente elemente de
identificare a actului administrativ contestat ..................................................................... 363
232. Cerere de suspendare a executării actului administrativ. Justificare. Autorizaţie
de construire. Protecţia jurisdicţională provizorie în materie administrativă ................. 364
233. Cerere de suspendare a actului administrativ. Decizie de recuperare a unor
sume plătite în plus salariaţilor. Respingere. Neîndeplinirea cumulativă a
cerinţelor cazului bine justificat şi pagubei iminente ..................................................... 366
234. Contencios administrativ. Solicitare de aplicare a unei amenzi pentru
neprocedarea la emiterea unui act administrativ conform obligaţiei stabilite prin
hotărâre judecătorească. Condiţii pentru sancţionarea primarului ............................... 368
235. Răspunderea autorităţilor administrativ-fiscale. Act administrativ irevocabil anulat.
Prejudiciu în patrimoniul persoanei vizate de respectivul act. Întindere. Legătura de
cauzalitate între producerea prejudiciului şi faptele persoanelor chemate în garanţie
care au depus sesizarea în baza căreia a fost emis actul administrativ vătămător.
Efectele admiterii recursului declarat doar de una dintre chematele în garanţie
asupra celorlalte ............................................................................................................. 369
236. Răspunderea autorităţilor administrativ-fiscale. Refuz de a soluţiona cererea
pentru obţinerea unui dispozitiv medical. Caracter nejustificat. Daune morale.
Aprecierea cuantumului ................................................................................................ 371
237. Excepţie de nelegalitate. Invocarea excepţiei cu privire la actul administrativ ce
formează obiectul acţiunii în fond. Fine de neprimire ................................................... 374
238. Excepţie de nelegalitate. Sesizarea curţii de apel pentru obligarea Camerei
Notarilor Publici judeţene la eliberarea unui act. Învestirea instanţei competente
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judeca acţiunea principală, aceasta din urmă trebuind să analizeze şi să
statueze asupra legăturii între fondul cauzei şi excepţiile invocate .............................. 375
239. Excepţie de nelegalitate. Decretul nr. 358/1948 al Prezidiului Marii Adunări
Naţionale. Act cu putere de lege, exceptat controlului pe calea excepţiei de
nelegalitate. Exercitarea puterii de stat în sistemul Constituţiei din 1948 ..................... 376
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240. Excepţie de nelegalitate. Verificarea legalităţii se face prin raportare la normele
cu forţă juridică superioară în vigoare la data emiterii actului contestat, iar nu la
evenimente legislative viitoare ...................................................................................... 378
241. Excepţie de nelegalitate. Art. 19 alin. 2 din H.G. nr. 281/1993, raportat la
prevederile, expres indicate, ale art. 5 alin. 1 din Codul muncii în vigoare în
prezent. Pretinsă discriminare. Respingerea excepţiei ................................................. 379
242. Excepţie de nelegalitate. Act administrativ emis înainte de intrarea în vigoare a
Legii nr. 554/2004. Consecinţe ..................................................................................... 382
243. Excepţie de nelegalitate. Inadmisibilitate. Efectul direct al dreptului comunitar.
Caracterul prioritar al acţiunii directe în anularea actului administrativ nelegal.
Caracterul subsidiar al excepţiei de nelegalitate........................................................... 383
244. Excepţie de nelegalitate inadmisibilă. Cenzurarea fără limită în timp, pe calea
incidentală a excepţiei de nelegalitate, a actelor administrative unilaterale cu
caracter individual emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004,
contravine unor principii a căror respectare asigură exerciţiul real al drepturilor
fundamentale ale omului, încălcând dreptul la un proces echitabil, prin prisma
atingerii aduse principiului securităţii juridice ................................................................ 384
245. Acte ale administraţiei publice locale. Tutela administrativă. Indiferent de
domeniul în care se emit sau se adoptă acte administrative de către autorităţile
locale, acestea sunt supuse controlului de legalitate al prefectului şi, pe cale de
consecinţă, acţiunilor în contencios administrativ ......................................................... 386
246. Acte ale administraţiei publice locale. Constatarea nulităţii hotărârii consiliului
local adoptată cu încălcarea prevederilor privind transparenţa decizională,
precum şi cu votul unor consilieri incompatibili ............................................................. 387
247. Hotărâre a consiliului local. Anulare. Interzicerea organizării unor mese festive
între orele 23.00-7.00. Măsură aparent egalitară, însă excesivă. Neadaptare la
nevoile comunităţii ......................................................................................................... 388
248. Acte ale administraţiei locale. Dreptul de apreciere al organelor administrative în
adoptarea măsurilor administrative. Inscripţionarea numelui localităţii în alte limbi
decât cea oficială. Caracterul imprescriptibil al acţiunii în anularea actelor
administrative cu caracter normativ .............................................................................. 389
249. Acte ale administraţiei publice locale. Stabilirea tarifului pentru servicii de
canalizare. Evaluarea cantităţilor de apă evacuată cu nerespectarea cerinţelor
autorităţii naţionale de reglementare. Anularea hotărârii consiliului local ..................... 392
250. Proprietate publică. Condiţii de fond şi de procedură pentru includerea unui bun
în domeniu public. Neîndeplinire ................................................................................... 393
251. Contract de concesiune. Cerere de instituire a unui drept de retenţie asupra
obiectului concesiunii. Bun aflat în proprietatea privată a comunei. Instanţa
competentă. Judecătoria, iar nu tribunalul .................................................................... 394
252. Pretenţii. Solicitarea plăţii unor produse expediate şi facturate după data încetării
raporturilor contractuale. Fişa cont client, facturile duplicat neacceptate la plată,
fără semnătură sau ştampilă de confirmare a sumelor trecute în acestea care nu
sunt în măsură să justifice pretenţiile formulate. Lipsa autorităţii de lucru judecat
faţă de litigii anterioare având ca obiect procedura de achiziţie publică ....................... 396
253. Urbanism. Cerere pentru obligarea la eliberarea autorizaţiei de construire.
Obligaţiile constructorului care a depăşit limitele autorizaţiei eliberate în vederea
intrării în legalitate ......................................................................................................... 397
254. Autorizaţie de construire a unui gard împrejmuitor. Excepţie de nelegalitate.
Respingere. Concordanţă cu documentele cadastrale care au stat la baza
eliberării autorizaţiei. Faptul că în concret limita imobilelor şi, implicit, gardul
trebuie altfel aşezate, reprezintă un aspect şi un argument care pot fi valorificate
doar prin acţiunea în grăniţuire ..................................................................................... 399
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255. Plângere împotriva certificatului de urbanism. Admitere .............................................. 400
256. Acte administrative. Comisioane percepute de inspectoratele teritoriale de
muncă pentru operaţiuni referitoare la carnetele de muncă. Imposibilitatea
impunerii, prin adăugare la lege, a unor cerinţe rezultate din metodologii de
aplicare .......................................................................................................................... 402
257. H.G. nr. 1244/2009. Domeniul de aplicare a actului normativ. Respectarea
destinaţia sumelor cuprinse în FSUE ............................................................................ 403
258. Scheme de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, în agricultură.
Condiţii pentru acordarea subvenţiilor. Supradeclarare. Eroare evidentă. Lipsa intenţiei
de eludare a legii ............................................................................................................. 404
259. Legea nr. 341/2004. Criterii de realizare efectivă a drepturilor recunoscute de
către actul normativ ....................................................................................................... 406
260. Compensaţii pentru bunuri trecute în proprietatea statului bulgar în anul 1940.
Interpretarea noţiunii de salariu mediu pe economie .................................................... 407
261. Notar public. Sancţiune disciplinară. Anulare ............................................................... 409
262. Domiciliu. Caracterul de imobil tip locuinţă a unui hotel. Obligarea serviciului de
evidenţă a persoanelor la emiterea cărţii de identitate pe adresa hotelului .................. 412
263. Cerere de acordare sau redobândire a cetăţeniei. Termen pentru examinare
stabilit la aproape 6 luni de la depunerea dosarului. Caracter rezonabil în raport
cu specificul procedurii .................................................................................................. 413
264. Stabilirea despăgubirilor pentru imobile preluate abuziv. Soluţionarea într-un termen
rezonabil. Obligarea Comisiei Centrale la transmiterea dosarului către un evaluator.
Admisibilitate .................................................................................................................. 415
265. Acţiune vizând obligarea ANRP la emiterea unui nou titlu de conversie şi la
conversia efectivă a sumei în acţiuni la Fondul Proprietatea, pentru diferenţa dintre
suma cu care a vândut la bursă acţiunile alocate iniţial în contul titlului de
despăgubire şi suma nominală înscrisă în acesta. Respingerea acţiunii. Privare de
proprietate proporţională şi conformă Convenţiei, chiar dacă despăgubirea este
inferioara valorii actuale a bunului. Nu poate fi imputată statului pierderea suferita pe
bursă ...................................................................................................................................... 417
266. Achiziţii publice. Procedura contestaţiei. Menţionarea consiliului local, şi nu a comunei
ca autoritate contractantă. Calitate procesuală şi capacitate de folosinţă. Lipsa
vătămării. Încălcarea de către comisia de evaluare a ofertelor a obligaţiei la
imparţialitate şi a principiului egalităţii de tratament între ofertanţi, prin manifestarea
unei rigori deosebite faţă de contestatoare ...................................................................... 420
267. Achiziţii publice. Legitimare procesuală pentru contestarea procedurii de achiziţie
publică. Clarificări ale autorităţii contractante. Condiţii pentru ca acestea să
constituie motive de anulare a procedurii. Neîndeplinire .............................................. 425
268. Calitatea procesuală activă de a contesta decizia CNSC. Expirarea termenului
de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare. Verificare în raport de
momentul învestirii instanţei. ......................................................................................... 427
269. Achiziţii publice. Nedepunerea documentelor care atestă îndeplinirea cerinţelor
specificate de caietul de sarcini. Lipsa unei solicitări exprese a documentelor.
Ofertă neconformă, căci declaraţiile ofertantului nu sunt susţinute de înscrisuri
care să ateste îndeplinirea condiţiilor ............................................................................ 428
270. Achiziţii publice. Cerinţe de calificare stabilite în documentaţia de atribuire. Lipsa
contestării condiţiilor ...................................................................................................... 429
271. Achiziţii publice. Concurs de soluţii. Contestaţii împotriva rezultatului jurizării şi a
rezultatului procedurii. Respingere. Calitate procesuală activă. Elemente de
specificitate ale procedurilor de achiziţie bazate pe concursul de soluţii ...................... 430
272. Achiziţii publice. Suspendarea executării contractului de achiziţie publică.
Condiţii .......................................................................................................................... 431
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273. Autorităţi publice locale. Salarizarea personalului. Drepturi stabilite prin acorduri
colective încheiate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare. Nelegalitatea
acordării. Sporuri salariale stabilite anterior prin hotărâri judecătoreşti. Lipsa
vocaţiei sau a dreptului şi pentru viitor, dacă cadrul legislativ actual nu mai
concordă cu mediul normativ avut în vedere la momentul recunoaşterii pe cale
judiciară ......................................................................................................................... 432
274. Funcţionar public. Aplicare a criteriilor minimale prevăzute la art. 6 alin. 6 din
Legea nr. 329/2009 ....................................................................................................... 434
275. Funcţionari publici. Restructurare şi reorganizare la nivelul Ministerului Muncii.
Reducerea postului reclamantului ca urmare a încadrării sale la criteriul „cea mai
mare încărcare”. Discriminare pe criteriul veniturilor obţinute. Treapta de
salarizare reprezintă un criteriu la stabilirea salariului funcţionarului public, dar nu
poate fi extins acest criteriu pentru a diferenţia funcţiile publice................................... 435
276. Funcţionar public. Contestarea încadrării salariale începând cu data de
1.01.2010. Abilitarea instanţei de contencios administrativ să facă o verificarea
legalităţii acordării drepturilor salariale aflate în plată în luna decembrie 2009 în
cadrul contenciosului de legalitate al actului administrativ contestat, chiar dacă
aceasta nu s-a cerut în mod expres. Speranţa legitimă în legătură cu drepturi
salariale stabilite anterior modificării cadrului normativ al salarizării. Lipsa bazei
juridice temeinică în dreptul intern în acord cu întreaga ordine de drept.
Caracterul accesibil, previzibil şi predictibil al Legii nr. 329/2009 şi O.U.G. nr.
1/2010 care îndeplinesc exigenţele de calitate a legii în materie ................................. 438
277. Funcţionari publici. Diminuarea prin lege a salariilor. Inexistenţa încălcării
drepturilor garantate de CEDO. Raporturi între jurisprudenţa Curţii
Constituţionale şi aplicarea directă a Convenţiei .......................................................... 440
278. Funcţionar public. Decizie de imputare. Act emis în derularea raporturilor de
serviciu ale funcţionarilor publici. .................................................................................. 442
279. Funcţionar public. Răspundere disciplinară. Poliţist. Competenţa instanţei de
judecată în analizarea legalităţii şi temeiniciei actului administrativ prin care s-a
dispus aplicarea sancţiunii disciplinare. Lipsa nejustificată a reclamantului de la
cercetarea administrativă prealabilă. Contestarea fişei postului. Nerelevanţă ............. 443
280. Cadru procesual. Contestarea evaluării performanţelor profesionale ale
funcţionarului public din administraţia locală. Obligaţia instanţei de fond de a
pune în discuţie necesitatea introducerii în cauză a emitentului actului contestat.
Necercetarea fondului. Casare cu trimitere spre rejudecare ........................................ 445
281. Funcţionar public. Răspundere civilă. Decizie vizând recuperarea sumelor plătite din
eroare cu titlu de spor la salariu. Nelegalitate. Lipsa culpei funcţionarului public
pentru greşita sa încadrare ............................................................................................. 447
5. CONTENCIOS FISCAL ..................................................................................................... 448
282. Contencios fiscal. Taxa pe clădiri. Natura şi titularul obligaţiei de plată ....................... 448
283. Declaraţie fiscală nesemnată de contribuabil. Lipsa valorii juridice .............................. 449
284. Contencios fiscal. Comunicarea actelor de impunere................................................... 449
285. Contencios administrativ şi fiscal. Competenţa materială. Valoarea obiectului.
Contestarea unei sume cu mult mai mari decât cea stabilită de organele fiscale
în actele contestate. Stabilirea competenţei raportat la suma înscrisă în actele
fiscale care fac obiectul contestaţiei ............................................................................. 450
286. Conflict negativ de competenţă. Condiţii. Poprire înfiinţată de creditorul bugetar
asupra sumelor de bani ce s-ar datora debitorului de către un partener de
comerţ. Contestaţie la executare soluţionată în primă instanţă de judecătorie.
Recurs. Competenţa instanţei de recurs atrasă în funcţie de natura cauzei şi felul
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jurisdicţiei care a pronunţat hotărârea supusă căii de atac. Natura juridică a
cauzei ............................................................................................................................ 452
287. Contencios fiscal. Contestaţie împotriva deciziei de suspendare a soluţionării
contestaţiei de către organul fiscal. Competenţă .......................................................... 455
288. Cerere de suspendare a executării deciziei organului fiscal. Admitere Caz bine
justificat. Împrejurări din care apare că cele stabilite prin actul fiscal sunt serios
puse sub semnul îndoielii. Paguba iminentă. Din punct de vedere juridic, paguba
este reprezentată doar de o diminuare ilicită a patrimoniului. Raportat la
aparenţa de ilegalitate a actului administrativ fiscal executarea de îndată a
acestuia ar putea produce o pagubă ............................................................................ 456
289. Cerere de suspendare actului administrativ fiscal. Decizie de impunere. Caz
justificat. Aparenţa de nelegalitate a inspecţiei fiscale realizată pe o perioadă mai
mare decât cea prevăzută de lege. Pagubă iminentă. Estimarea duratei litigiului.
Eventuala anulare a deciziei de impunere, care ar lipsi actul de forţă executorie
nu ar fi efectivă şi contemporană efectelor pe care le poate produce asupra
patrimoniului reclamantei în lipsa suspendării .............................................................. 458
290. Contencios fiscal. Soluţionarea cauzei fără introducerea emitentului actului.
Neadministrarea unor probe hotărâtoare. Necercetarea cauzei sub toate aspectele.
Trimitere spre rejudecare ................................................................................................ 460
291. Cauţiune. Suspendarea actului fiscal contestat. Admitere în parte a contestaţiei.
Restituire în întregime a cauţiunii. În raporturile reglementate de Codul de
procedură fiscală unde codul nu dispune, se aplică prevederile Codului de
procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul
raporturilor de putere dintre autorităţile publice şi persoanele vătămate în
drepturile sau interesele lor legitime ............................................................................. 461
292. Contencios fiscal. Lipsa unor menţiuni de pe factură. Consecinţe ............................... 462
293. Contestaţie act administrativ fiscal. Înregistrarea cheltuielilor deductibile şi
deducerea se pot face doar pe baza facturilor conţinând informaţii complete,
acesta fiind documentul justificativ cerut de lege .......................................................... 464
294. Cesiune de creanţă fiscală constând dreptul persoanei la restituirea taxei de
poluare. Condiţii. Creanţa să fie stabilită potrivit legii. Contract încheiat înainte de
constatarea pe cale judecătorească a dreptului la restituire. Respingerea
pretenţiilor...................................................................................................................... 465
295. Impozit pe venit din cedarea folosinţei bunurilor. Imobil. Investiţie realizată de
locatar, nefinalizată şi fără ca proprietatea asupra acesteia să fi fost transmisă
locatorului, persoană fizică. Inexistenţa unui venit echivalent cu valoarea
investiţiei........................................................................................................................ 466
296. Impozite indirecte. TVA aferentă garanţiilor de execuţie se supune regulii
colectării TVA la momentul prestării serviciului. Aplicarea de către contribuabil a
prevederilor art. 135 alin. (6) din Cod fiscal şi după modificarea acestora ................... 468
297. Impozite indirecte. TVA. Exigibilitatea TVA este anticipată faptului generator şi
intervine fie la data stabilirii debitului (parţial sau integral) pe baza facturii fiscale,
fie la data încasării avansului pentru plăţile efectuate cu acest titlu înainte de
livrare, iar în cazul operaţiunilor taxabile este obligatorie facturarea taxei pe
valoarea adăugată, respectiv colectarea. În cazul încasării avansului înainte de
livrarea bunului, taxa trebuie consemnată în facturi, deconturi respectiv colectată
la momentul încasării – fiind exigibilă ........................................................................... 470
298. TVA. Dreptul de deducere. Lipsa dovezii că apartamentul care face obiectul
facturii este destinat operaţiunii taxabile ....................................................................... 471
299. Taxe vamale. Bunurile mobile introduse în ţară în baza unor contracte de leasing
cu societăţi de leasing străine. Interpretarea dispoziţiilor legale naţionale şi
comunitare referitoare la regimul vamal. Admitere temporară. Durată.
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Nerespectarea de către titular a termenelor şi condiţiilor aferente plasării
mărfurilor în regimul vamal de admitere temporară. Încheierea din oficiu a
regimului vamal suspensiv de admitere temporară. Legalitate..................................... 472
300. Contestare act administrativ fiscal. Obligaţii fiscale stabilite prin aplicarea
dispoziţiilor legale referitoare la protecţia specială şi angajarea persoanelor cu
handicap. Aplicarea în timp a reglementărilor în materie. ............................................ 474
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