Cuprins

CUPRINS
I. JURISPRUDENŢĂ
A. DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVIL
01. Recunoaştere hotărâre judecătorească străină. Diferenţa minimă de vârstă între
adoptat şi adoptator, element al ordinii publice de drept internaţional privat
român (comentariu de judecător Mariana Hortolomei).................................................................... 17
02. Adopţie. Nulitate. Cauzele de nulitate existente la momentul încheierii sale
(judecător Mariana Hortolomei) ................................................................................................................... 28
03. Răpire internaţională de copii. Noţiunea de reşedinţă a copilului.
Măsuri pentru protecţia copilului după înapoierea sa (comentariu de judecător
Mariana Hortolomei) .......................................................................................................................................... 36
04. Reintegrare minori în familie, subsecvent plasamentului. Necesitate sprijin din
partea autorităţilor competente (comentariu de judecător Mariana Hortolomei) ............. 47
05. Malpraxis medical. Prejudiciu viitor (comentariu de judecător Mirela Steluţa
Croitoru) .................................................................................................................................................................... 54
06. Onorariu de succes solicitat printr-o acţiune separată (comentariu de judecător
Mirela Steluţa Croitoru) ..................................................................................................................................... 64
07. Accesiune imobiliară artificială. Edificarea construcţiei fără autorizaţie de
construire (comentariu de judecător Mirela Steluţa Croitoru) ...................................................... 70
08. Delict de presă. Problema acordării daunelor morale unei persoane juridice,
pentru încălcarea dreptului la demnitate (judecător Mirela Steluţa Croitoru) .................... 78
09. Nulitatea apelului pentru lipsa semnăturii electronice (judecător Mirela
Steluţa Croitoru) .................................................................................................................................................... 86
B. DREPTUL AFACERILOR
10. Competenţa materială procesuală a secţiilor specializate în materia litigiilor cu
profesionişti. Criterii de delimitare. Răspunderea civilă delictuală atrage competenţa unei secţii specializate, dacă priveşte activitatea unor profesionişti
(comentariu de judecător dr. Elisabeta Roşu) ......................................................................................... 88
11. Societăţi comerciale pe acţiuni. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale
ordinare a acţionarilor. Abuz de majoritate nedovedit (judecător dr.
Elisabeta Roşu) ....................................................................................................................................................... 95
12. Hotărâre arbitrală. Pronunţare asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori s-a dat
mai mult decât s-a cerut (comentariu de judecător Ana Maria Ganu).................................... 103
13. Cazul de excludere a asociatului, întemeiat pe dispoziţiile art. 222 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 31/1990 (comentariu de judecător Ana Maria Ganu) ....................................... 105
14. Fuziune. Divizare. Necesitate act autentic în cazul în care în patrimoniul
persoanei juridice există un imobil (comentariu de judecător Iulia Craiu) ......................... 108
15. Nulitate hotărâre consiliu de administraţie. Admisibilitate cerere întemeiată pe
dispoziţiile Codului civil (comentariu de judecător Iulia Craiu) ................................................ 112

|

9

10

|

Cuprins
16. Clauze abuzive. Efectele hotărârii pronunţate de CJUE în cauza C-186/16,
Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA (comentariu de judecător
Iulia Craiu) .............................................................................................................................................................116
17. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor. Necesitatea
depunerii înscrisurilor enumerate de dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 85/2014
(comentariu de judecător Ana Maria Ganu)..........................................................................................124
18. Sediul procesual ales în procedura insolvenţei. Comunicarea actelor de
procedură şi termenul de declarare a apelului (comentariu de judecător
Ana Maria Ganu).................................................................................................................................................127
19. Creanţă înscrisă sub condiţie (comentariu de judecător Iulia Craiu) ......................................130
20. Confirmare practician în insolvenţă. Majoritate necesară pentru confirmare
(comentariu de judecător Iulia Craiu) ......................................................................................................133
21. Compensare creanţe (comentariu de judecător Iulia Craiu)........................................................138
22. Insolvenţă. Înlocuire lichidator judiciar cu titlu de sancţiune. Deosebire faţă
de alte instituţii juridice reglementate de Legea nr. 85/2014
(comentariu de judecător dr. Elisabeta Roşu) ......................................................................................142
23. Insolvenţă. Principiul disponibilităţii. Necesitatea formulării cererii de înscriere
la masa credală şi înregistrării acesteia la tribunal (judecător dr. Elisabeta Roşu) .........146
C. DREPTUL CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
24. Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.
Aplicarea cotei majorate. Nelegalitate (judecător Georgian Davidoiu) ..................................148
25. Impozitul pe teren. Distincţie în funcţie de cota de coproprietate şi categoria de
folosinţă. Nemotivare decizie de impunere emisă de organele fiscale locale
(judecător Georgian Davidoiu) ....................................................................................................................154
26. Legalitatea dispoziţiei autorităţilor locale de eliberare a domeniului public.
Limitele dreptului de apreciere în exercitarea dreptului de proprietate publică
asupra terenurilor (judecător Georgian Davidoiu) ...........................................................................160
27. Suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice.
Nelegalitatea măsurii prin nerespectarea art. 103 alin. (1) lit. a) din O.U.G.
nr. 195/2002 (judecător Georgian Davidoiu) ......................................................................................166
28. Acordare despăgubiri prin raportare la categoriile de boli transmisibile de la
animale/păsări la om. Modificare act administrativ cu caracter normativ.
Neîncălcarea principiului retroactivităţii (judecător Georgian Davidoiu) ............................174
29. Achiziţii Publice. Ofertă inacceptabilă (judecător Carmen Voinescu) .....................................179
30. Tutelă administrativă. Momentul de la care curge termenul de prescripţie al
acţiunii formulate de prefect (judecător Carmen Voinescu) ........................................................182
31. Acţiune în anularea unei hotărâri de consiliu local. Neîndeplinirea cerinţei de
admisibilitate privind realizarea procedurii prealabile obligatorii
(judecător Carmen Voinescu) .......................................................................................................................184
32. Taxă aferentă clădirilor şi terenurilor închiriate de la o administraţie locală.
Persoana obligată la plata taxei în cazul cesionării contractului de închiriere
(judecător Carmen Voinescu) .......................................................................................................................188
33. Cerere rambursare TVA. Servicii de închiriere a forţei de muncă. Locul prestării
serviciilor (judecător Carmen Voinescu) ................................................................................................191

Cuprins
D. DREPTUL MUNCII ŞI DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE
34. Daune-interese. Dobânda legală (judecător Alina Ionela Cotorogea) .................................... 196
35. Caracterul sinalagmatic şi personal al contractului individual de muncă
(judecător Alina Ionela Cotorogea) ........................................................................................................... 199
36. Recalculare pensie militară, personal aeronautic din aviaţia militară. Cuantumul
pensiei recalculate – elemente componente, baza de calcul
(judecător Alina Ionela Cotorogea) ........................................................................................................... 206
37. Cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ.
Limitele obiectului învestirii (judecător Alina Ionela Cotorogea) ............................................ 214
38. Conţinutul dreptului la informare şi consultare al reprezentanţilor salariaţilor în
cadrul concedierii colective (judecător Lizeta Harabagiu) .......................................................... 222
39. Aplicarea art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 de către instanţa specializată în
soluţionarea litigiilor de muncă (comentariu de judecător Lizeta Harabagiu) ................. 226
40. Stabilirea pensiei anticipate parţiale. Modificări legislative ulterioare
(judecător Lizeta Harabagiu) ...................................................................................................................... 231
41. Clauza de neconcurenţă prevăzută în anexa la contractul individual de muncă.
Conţinut, limite, efecte (judecător Lizeta Harabagiu) .................................................................... 235
42. Acţiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a salariatului. Cursul prescripţiei
dreptului material la acţiune. Data cunoaşterii pagubei
(judecător Lizeta Harabagiu) ...................................................................................................................... 242
E. DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL
43. Efectul devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public. Limitele devoluţiunii
(judecător drd. Alina Petronela Moşneagu) .......................................................................................... 247
44. Nelegala citare a inculpatului. Declarare apel. Deosebire faţă de cererea de
redeschidere a procesului penal (judecător drd. Alina Petronela Moşneagu) .................... 253
45. Existenţa unei boli cu caracter cronic şi ireversibil care îl împiedică pe inculpat
să participe la proces. Prescripţia specială a răspunderii penale (comentariu de
judecător drd. Alina Petronela Moşneagu) ............................................................................................ 258
46. Valoarea probatorie a declaraţiilor victimei infracţiunii de viol. Efectele audierii
repetate (judecător drd. Alina Petronela Moşneagu) ....................................................................... 267
47. Elementele constitutive ale infracţiunii de viol. Lipsa probei ,,directe” a violului
(judecător drd. Alina Petronela Moşneagu) .......................................................................................... 275
48. Contestaţia împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care
se constată neregularităţi ale actului de sesizare sau se dispune excluderea unor
probe (judecător drd. Alina Petronela Moşneagu) ............................................................................ 284
49. Latura obiectivă a infracţiunii de furt prevăzute de art. 231 raportat la art. 228
alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b) C. pen. Luarea bunului aflat în posesie comună
(judecător Luminiţa Criştiu-Ninu) ............................................................................................................. 290
50. Elementele de tipicitate ale infracţiunii de abuz de încredere. Drept de retenţie
asupra obiectului material al infracţiunii (comentariu de judecător
Luminiţa Criştiu-Ninu) .................................................................................................................................... 295
51. Aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind reducerea
limitelor de pedeapsă, în cursul executării pedepsei
(judecător Luminiţa Criştiu-Ninu) ............................................................................................................. 302

|

11

12

|

Cuprins
52. Cumpărarea de droguri din străinătate pentru consum propriu. Inexistenţa
concursului de infracţiuni între infracţiunile prevăzute de art. 3 şi art. 4 din
Legea nr. 143/2000 (comentariu de judecător Luminiţa Criştiu-Ninu)..................................311
53. Caracterul subsecvent al infracţiunii de spălare de bani în raport cu infracţiunea
predicat (comentariu de judecător Luminiţa Criştiu-Ninu)...........................................................319
54. Contestaţie în anulare pentru motivul prevăzut de art. 426 lit. a) C. pr. pen.
(judecător dr. Alin-Sorin Nicolescu)...........................................................................................................328
55. Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte. Înlocuirea măsurii arestării
preventive cu măsura controlului judiciar (judecător dr. Alin-Sorin Nicolescu) ...............331
II. DEZBATERI
1. Forţa probantă a expertizei extrajudiciare în procesul civil
(judecător dr. Elisabeta Roşu) ......................................................................................................................334
2. Motive obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor
de achiziţie publică (judecător Georgian Davidoiu)..........................................................................339
3. Încetarea de drept a contractului individual de muncă la împlinirea vârstei de
pensionare. Lipsa discriminării (judecător Elena Daniela Bogatu) .........................................346

