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Decizia nr.15 din 20 iulie 2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru
soluționarea recursului în interesul legii, în dosarul nr.1048/1/2020
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că:
Acţiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea
sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, înainte de începerea executării silite,
în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care ulterior este desfiinţată în
calea de atac, îmbracă natura juridică a unui conflict de muncă, a cărui soluţionare se
circumscrie prevederilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atrăgând competenţa materială de
soluţionare în primă instanţă în favoarea tribunalului - Secţia specializată în litigii de muncă şi
asigurări sociale, conform art. 208 şi art. 210 din Legea dialogului social nr. 62/2011,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HP
Decizia nr. 18 din 29.10.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secția penală şi pentru cauze penale
cu minori în dosarul nr.7322/285/2017, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume
stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art.
215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de
a conduce şi întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din
Codul penal” și stabileşte că:
Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul
judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din
Codul de procedură penală, nu constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar
încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335
alin. (2) din Codul penal.
Decizia nr. 18 din 17.02.2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept:
Admite sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel
Suceava - Secția I civilă şi, în consecință, stabileşte că:
În cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți
(coproprietate), dispozițiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie o excepție de la
opozabilitatea hotărârii judecătorești reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură
civilă.

2019
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Decizia nr. 8 din 21.03.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală:
Admite sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile formulată de Curtea de Apel
Suceava- Secţia penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr.65/206/2018, pentru dezlegarea de
principiu a următoarei probleme de drept „dacă noțiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane
prevăzută de art.75 alin.(1) lit.b) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice rap.
la art.338 alin.(3) din Codul penal, articol care definește accidentul de circulație ca situație premisă
a infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art.338 alin.(1) din Codul penal, are
în vedere și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului
autovehicul implicat în accident.”
Stabileşte că rănirea uneia sau mai multor persoane prevăzută de art.75 lit.b) din OUG
nr.195/2002, cuprinsă în definiţia accidentului de circulaţie, ca situaţie premisă a infracţiunii de
părăsire a locului accidentului prevăzută de art.338 alin.(1) din Codul penal, nu are în vedere şi
autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul
implicat în accident.

2018
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Decizia nr. 5 din 5.03.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent
să judece recursul în interesul legii:
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Suceava și, în consecință, stabileşte că:
Litigiile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele
militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în
retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 sunt
de competența în primă instanță a secțiilor/completelor specializate în soluționarea litigiilor de
muncă, respectiv, raportat la calitatea de funcționar public a reclamanților, a secțiilor/
completelor specializate de contencios administrativ.
Acțiunile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele
militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în
retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr.
284/2010 introduse în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de
ajutoare/indemnizații sunt prematur formulate.
Decizia nr. 17 din 17.09.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul
competent să judece recursul în interesul legii:
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel
Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin.
(3), art. 130 alin. (2) şi (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură
civilă şi ale art. 35 alin. (2) şi art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, necompetenţa materială
procesuală a secţiei/completului specializat este de ordine publică.

HP
Decizia nr.66 din 1 octombrie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ
şi fiscal, în dosarul nr. 156/39/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă,
stabilește că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 şi art. 134 alin.
(1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la
dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
autoritatea contractantă învestită cu reevaluarea ofertei în urma controlului de legalitate
exercitat de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi/sau instanţa de judecată are
posibilitatea de a verifica toate elementele tehnice şi aspectele financiare ale ofertei apte a
demonstra admisibilitatea ei dacă din mijloacele de probă administrate nu rezultă verificarea lor
anterioară.
Decizia nr. 10 din 12.09.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu
minori în dosarul nr. 4877/86/2017, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Dacă activitatea de procurare, ca
modalitate alternativă a operaţiunii cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, astfel cum
această noţiune este definită de art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 şi incriminată la art. 16 din
aceeaşi lege, se referă la procurare ca activitate legală de import, export ori intermediere de
produse sau priveşte procurarea unor astfel de produse în orice împrejurare şi cu orice titlu,
inclusiv de către consumatorul final al produselor susceptibile a avea efecte psihoactive."
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, stabileşte
că:
Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie o operaţiune cu
produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 şi intră sub incidenţa dispoziţiilor art.16
alin.(1) din acelaşi act normativ în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activităţi de
import, export ori intermediere de produse.
Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul
final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operaţiune
cu produse în sensul art.2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 şi nu intră sub incidenţa dispoziţiilor
art.16 alin. (1) din acelaşi act normativ.

