Situație litigii MNȚR pentru anul 2018

1.
Dosar nr.17940/3/2018, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III a civilă,
(actualmente în stadiu procesual apel la Curtea de Apel București, Secția a IV a civilă).
(drept de proprietate intelectuală)
Duma Florin-Petru cu domiciliul în Bucureşti, sector 6, str. Cetatea de Baltă,
nr.22, bl.O 6, sc.C, et.4, ap.137, în contradictoriu cu MNȚR, având ca obiect constatarea
inexistenţei dreptului de autor al MNŢR asupra operei 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),
MNȚR a declarat apel, care nu a primit ăncă termen de judecată.
2.
Dosar nr. 10194/3/2018, Tribunalul București, Secția a II a contencios
administrativ și fiscal (furnizare informatii interes public).
Reclamantul Grigoriu Adrian a solicitat în instanță ca MNȚR să furnizeze
informații în condițiile legii 544/2001, nefiind mulțunit de răspunsurile primite la cele 5
întrebări. La judecata în fond, instanta a respins cererea reclamantului.
La recurs, Curtea de Apel București, Secția a VIII a contencios
administrativ și fiscal, casează în parte sentinţa recurată şi rejudecând cauza admite
cererea în parte și Obligă MNȚR să furnizeze reclamantului informaţiile de interes
public solicitate la punctele 1 şi 5 din cererea de chemare în judecată. Menţine celelalte
dispoziţii ale sentinţei recurate. Hotarâre definitivă nr. 7242/ 19.12.2018.
3.
Dosar nr 12945/3/2018 – TMB sectia a II a contencios, (reclamant
Ceaușu Marieta) (drepturi salariale);
Instanța admite exceptia necompetentei functionale și Declină competența de
solutionare a cauzei in favoarea Sectiei a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.
4.
Dosar nr 12945/3/2018* – TMB sectia a VIII a litigii de muncă
judecata în curs.
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 ci soluționarea cauzei.
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