Situație litigii MNȚR pentru anul 2020
- Situația la 10 aprilie 2021 1.
Dosar nr.17940/3/2018, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III a civilă,
(actualmente în stadiu procesual recurs la Înalta Curte de Casație și justiție, secția I
(drept de proprietate intelectuală)
Duma Florin-Petru în contradictoriu cu MNȚR, având ca obiect constatarea
inexistenţei dreptului de autor al MNŢR asupra foto imagine alb-negru reprezentând 2
ţărani, executate de fotograful Iosif Berman.
TMB a admis cererea reclamantului (Sentința civilă nr. 2212 pronunțată la
05.12.2018 de Tribunalul București, Secția III a civilă, în dosar nr.17940/3/2018),
Cauza se află în stadiul recurs la ICCJ. La 06.04.2021, instanța a rămas în
pronunțare, pe care a amânat-o până la 20.04.2021.
2.
Dosar nr 12945/3/2018* – TMB Sectia a VIII a litigii de muncă -pretenții
bănești - angajata Ceaușu Marieta a contestat modul de aplicare a disp. Legii 153/2017.
Cauza a fost soluționată definitiv la 21.01.2020, când Curtea de Apel București respinge
apelul dnei Ceaușu ca nefondat (Hotarârea nr. 182/ 21.01.2020). Dosar finalizat.
3.
Dosar nr.143D/2019 – Curtea Constituțională. Concomitent, instanța a admis
cererea reclamantei de Sesizare a Curții Constituţionale, în vederea soluţionării
excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin.3 lit.a din Legea
nr.153/2017, aceasta având legătură cu soluționarea cauzei. La 6 octombrie 2020 Curtea
Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate. Dosar finalizat.
4.
Dosar nr. 25389/299/2019 – pretenții bănești MNȚR vs. Med Life SA –
MNȚR instanța de fond a respins cererea MNȚR, care a declarat apel.
La 06.04.2021 instața de apel respinge apelul ca nefondat.
Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare (Hotarâre 1847/06.04.2021)
5.
Dosar nr. 6062/3/2020 - Ciuntu Daniela Raluca si MUZEUL NAŢIONAL AL
ŢĂRANULUI ROMÂN. Obiectul cauzei: drepturi băneşti (acordare spor condiții grele),
Stadiu procesual: Fond, Litigii de muncă. La 29.07.2020, instanța respinge cererea de
chemare în judecată, ca neîntemeiată (Hotarâre 3628/29.07.2020).
Reclamanta Ciuntu a declarat apel. Termen de judecată la 22.04.2021.

6.
Dosar: 23913/3/2020 - Turturică Crenguţa, Ioniţă Sorin Gabriel, Ciobanu
Bianca … (26 de salariați ai MNȚR) si MUZEUL NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI ROMÂN
(M.N.T.R)– același obiect ca în precedent. La 09.11.2020 instanța respinge acţiunea ca
neîntemeiată (Hotarârea 6056/09.11.2020).

Reclamanții au declarat apel, primul termen la 31.05.2021.
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