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II..  DDRREEPPTT  CCIIVVIILL  
 
 

A. DREPTURI REALE. DREPTUL DE PROPRIETATE. 

 
1. Legea nr. 10/2001. Teren concesionat nelegal în perioada 

indisponibilizării imobilului prin notificarea formulată de persoana îndreptăţită, 
conform Legii nr. 10/2001. Acţiune în restituire a contravalorii folosinţei 
terenului concesionat. Prescripţia de la acţiune. Momentul începerii cumulului 
prescripţiei. 

 
 În speţă reclamantul a solicitat instanţei de fond angajarea răspunderii civile delictuale a 
părţilor care, cu încălcarea dispoziţiilor art. 21 al (5) din Legea nr. 10/2001, au încheiat două 
contracte de concesiune cu privire la o suprafaţă de teren ce făcea obiectul Legii nr. 10/2001, 
urmare a notificării formulată de reclamant, solicitând anularea contractelor de concesiune şi 
obligarea pârâţilor vinovaţi la plata contravalorii folosinţei terenului de care a fost privat 
reclamantul. 
 Pentru a ocroti dreptul victimei legiuitorul a detaşat momentul începerii curgerii 
prescripţiei de momentul naşterii dreptului subiectiv la repararea prejudiciului cauzat prin faptă 
ilicită (delict civil) şi implicit, al naşterii  dreptului la acţiune, luând în considerare momentul 
subiectiv al cunoaşterii pagubei şi a celui răspunzător de repararea ei, stabilind astfel că 
prescripţia începe să curgă numai de la data când victima a cunoscut atât paguba, cât şi pe cel 
care răspunde de ea. 
 În jurisprudenţa sa instanţa de contencios european a drepturilor omului a stabilit că 
valoarea de piaţă a unor proprietăţi nu se stabileşte în funcţie de „condiţii ipotetice”, iar 
potenţialul de dezvoltare trebuie să fie unul concret realizabil şi sustenabil de probare (ex: „un 
proiect de exploatare economică a proprietăţii care începuse să se realizeze” - Cauza 
Papanichopulos ş.a. contra Greciei, hotărârea din 31 octombrie 1995 sau existenţe unui „certificat 
prealabil de urbanism… pentru construirea unui antrepozit şi a unor birouri” – cauza Pine Valley 
Development Ltd. ş.a. contra Irlandei, hotărârea din 9 februarie 1993). 
 

Art. 14 din Legea nr. 10/2001 
Art. 8 din Decretul nr. 167/1958 

 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 
6597/118/20.05.2011 reclamantul C.T. a chemat în judecată pe pârâţii SC […] SRL, 
Consiliul Local al oraşului Eforie Sud, Oraşul Eforie Sud prin Primar şi Primarul 
Oraşului Eforie Sud solicitând ca prin hotărâre judecătorească:  

1. să se constate nulitatea absolută a contractelor de concesiune 
nr.86/14.08.2001 şi nr.87/14.08.2001 încheiate între pârâţi 
 2. să se dispună evacuarea SC […] SRL de pe terenul proprietatea 
reclamantului; 
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 3. să fie obligată pârâta SC […] SRL să ridice toate construcţiile  aflate pe 
terenul proprietatea reclamantului sau să fie autorizat reclamantul să le desfiinţeze pe 
cheltuiala pârâţilor; 
 4. să fie obligaţi pârâţii la plata sumei estimată provizoriu la 2000 lei cu titlul 
de daune produse prin lipsirea de folosinţa terenului în suprafaţă de 262,5 mp în 
perioada 22.08.2005-15.03.2011 şi cheltuieli de judecată.  
 În motivarea acţiunii se arată că urmare a pronunţării sentinţei civile nr. 
1055/30.06.2005 a Tribunalului Constanţa a fost emisă Dispoziţia nr. 416/22.08.2005 
a Primarului Oraşului Eforie Sud prin care s-a restituit reclamantului în natură terenul 
în suprafaţă de 600 mp, lotul 970 din parcelarea Movila Techirghiol însă grevat de o 
serie de contracte de concesiune, notificarea reclamantului fiind înregistrată la 
Primăria oraşului Eforie sub nr.156/16.07.2001.  
 Susţine reclamantul că deşi s-a realizat predarea în fapt a posesiei prin procesul 
verbal întocmit la data de 18.04.2006, reclamantul a luat la cunoştinţă de conţinutul 
contractelor de concesiune abia cu ocazia întocmirii documentaţiei cadastrale în 
2008. Reclamantul a aflat, când primăria a predat expertului cadastrist contractele,  că 
cele două contracte de concesiune au fost încheiate de fapt după data la care fusese 
notificat terenul în baza Legii 10/2001. 
 Chiar şi în condiţiile în care reclamantul a luat la cunoştinţă de modalitatea 
nelegală de încheiere a contractelor, a înţeles să notifice pârâţii pentru identificarea 
persoanelor care au edificat construcţia provizorie pe lotul 6, nespecificată în 
Dispoziţia de restituire, pentru a lua măsurile legale iar societatea comercială pentru a 
încheia contract legal cu noul proprietar; pârâţii nu au înţeles să dea curs notificării. 
 În aceste condiţii, susţine reclamantul, sunt incidente disp. art.21 alin.5 din 
Legea nr.10/2001 care prevăd că „Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la 
soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta 
lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în 
participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în 
beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă a 
bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei 
legi.” 
 Fiind vorba de o nulitate absolută, nici una din părţi nu se poate prevala de 
buna credinţă, mai mult cu cât în conformitate cu disp. art.11 din Legea nr.50/1991 
aveau obligaţia de a solicita date cu privire la dreptul de proprietate asupra terenului 
şi dacă face obiectul Legii nr.10/2001. 
 Culpa în edificarea construcţiei provizorii aparţine unităţii administrative care 
a permis concesionarea după notificarea restituirii terenului. 

Cu privire la ultimul capăt de cerere, reclamantul invocă disp. art.33 din Legea 
10/2001, apreciind că pârâţii trebuie să răspundă pentru prejudiciul cauzat  de lipsa de 
folosinţă a terenului, în condiţiile art.1073 c.civ., susţinând că se fac împreună 
responsabili, unitatea deţinătoare pentru încasarea redevenţei iar societatea pârâtă 
pentru folosinţa terenului reclamantului, solidaritatea răspunderii izvorând din 
conivenţa frauduloasă a acestora.  
 În dovedirea acţiunii a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, 
interogatorii, expertiză. 
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 Pârâţii nu au formulat întâmpinare. 
 La termenul de judecată din 02.06.2011, pârâţii Consiliul Local al oraşului 
Eforie Sud, Oraşul Eforie Sud prin Primar şi Primarul Oraşului Eforie Sud au invocat 
excepţia prescripţiei dreptului la acţiune având ca obiect obligarea la despăgubiri 
pentru perioada 22.08.2005 - 20.04.2008, excepţie asupra căreia instanţa s-a 
pronunţat prin încheierea de şedinţă din acea dată, în temeiul art.137 al.1 C.p.c., în 
sensul că a admis excepţia pentru următoarele considerente: 

Potrivit art. 1 din Decretul nr.167/1958 - Dreptul la acţiune, având un obiect 
patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în 
lege iar conform art.3 din acelaşi act normativ - Termenul prescripţiei este de 3 ani, 
iar în raporturile dintre organizaţiile socialiste, de 18 luni.  

Dreptul reclamantului de a cere despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a 
imobilului său restituit în temeiul Legii nr.10/2001, s-a născut la data de 22.08.2005 
data emiterii Dispoziţiei de restituire nr.416 în care reclamantul este înştiinţat că 
imobilul este grevat de contracte de concesiune, respectiv şi cele cu nr.86 şi 87 din 
14.08.2001. 

Aşadar la data intrării imobilului în proprietatea sa, 22.08.2005 s-a născut şi 
dreptul reclamantului de a cere despăgubiri pentru lipsa de folosinţă, drept de creanţă 
care se prescrie în termenul stabilit de art.3 din decretul sus menţionat, respectiv 3 
ani. Întrucât reclamantul a introdus acţiunea în instanţă la data de 20.04.2011, se 
constată că pentru perioada 22.08.2005-20.04.2008, dreptul la acţiune este prescris. 
 Procedând la soluţionarea în fond a cauzei, instanţa a administrat proba cu 
înscrisuri precum şi expertiza judiciară  având ca obiectiv stabilirea contravalorii 
lipsei de folosinţă a terenului în suprafaţă de 262,50 mp pentru perioada 20.04.2008-
15.03.2011. Pârâtul Oraşul Eforie a răspuns la interogatoriul formulat de reclamant, 
pârâta SC […] SRL  nu a răspuns la interogatoriu, atitudinea sa procesuală urmând a 
fi interpretată de instanţă drept un început de dovadă în favoarea reclamantului, 
potrivit art.225 c.p.c. 
 Prin sentinţa civilă nr. 2225/26.04.2012 Tribunalul Constanţa a admis în parte 
cererea reclamantului […] şi a constatat nulitatea contractului de concesiune nr. 
86/14.08.2001 şi nr. 87/14.08.2001, încheiate între Consiliul Local Eforie şi S.C. […] 
S.R.L. 
 A dispus evacuarea pârâtului S.C. […] S.R.L. din imobilul proprietatea 
reclamantului, situat în Eforie Sud, str. I.M., lot nr.4 în suprafaţă de 82,5 mp şi lot 
nr.5 în suprafaţă de 127,5 mp. 
 A obligat pârâtul S.C. […] S.R.L. să ridice toate construcţiile  aflate pe terenul 
proprietatea reclamantului în termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei 
hotărâri sau în caz contrar autorizează reclamantul să ridice construcţiile pe cheltuiala 
pârâtului. 
 A obligat pârâţii Consiliul Local Eforie, Oraşul Eforie prin Primar şi Primarul 
Oraşului Eforie, în solidar, la plata sumei de 16.208 euro reprezentând contravaloarea 
lipsei de folosinţă a terenului pentru perioada 20.04.2008-15.03.2012. 
 A obligat în solidar, toţi pârâţii, la plata sumei de 2276,59 lei cu titlul de 
cheltuieli de judecată. 
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 Pentru a pronunţa această soluţie Tribunalul Constanţa a reţinut în esenţă că 
reclamantul a notificat Oraşul Eforie la data de 16 iulie 2001 în vederea restituirii în 
natură a terenului în suprafaţă de 600 mp, lotul 970 din parcelarea Movilă 
Techirghiol, Eforie Sud, iar prin Dispoziţia nr. 416/22.08.2005 Primarul Oraşului 
Eforie a dispus restituirea în natură a terenului notificat, cu menţiunea că terenul este 
grevat în parte de următoarele contracte de concesiune: nr. 208/1999, nr. 83/2001, nr. 
84/2001, nr. 80/2001, nr. 86/2001 (82,5 mp) şi nr. 87/2001 (127,5 mp) conform art. 7, 
9, 23 al. (1) şi (3) şi art. 14 al.(2) din Legea nr. 10/2001. 
 Obiectul sesizării primei instanţe l-a constituit anularea a două contracte de 
concesiune, contractul nr. 86/14.08.2001 şi nr. 87/14.08.2001 încheiate între Oraşul 
Eforie şi Consiliul Local Eforie prin Primar în calitate de concedent şi S.C. A.  GNR 
S.R.L. în calitate de concesionar, cu obligarea pârâţilor la plata daunelor produse prin 
lipsirea de folosinţă a terenului în suprafaţă de 262,50 mp în perioada 22 august 
2005-15 martie 2011. 
 Tribunalul Constanţa a reţinut că cele două contracte de concesiune au fost 
încheiate cu încălcarea dispoziţiilor art. 21 al. (5) din Legea nr. 10/2001, în perioada 
în care bunul era indisponibilizat în procedura Legii nr. 10/2001 declanşată prin 
notificarea reclamantului situaţie în care actele de concesiune sunt lovite de nulitate. 
 Urmare a constatării nulităţii celor două contracte ce grevau terenul, în temeiul 
art. 480 Cod civil  reclamantul este îndreptăţit să beneficieze de toate prerogativele 
dreptului de proprietate, inclusiv de folosinţa ternului ce a făcut obiectul concesiunii, 
situaţie în care s-a dispus obligarea pârâtei S.C. […] S.R.L. de a–şi ridica toate 
construcţiile realizate pe ternul concesiona şi de a lăsa acest teren liber la dispoziţia 
reclamantului. 
 În ceea ce priveşte cererea de acordare a despăgubirilor materiale  constând în 
contravaloarea lipsei de folosinţă reclamată în acţiune, Tribunalul Constanţa a reţinut 
că prin acţiunea pârâţilor semnatari ai contractului de concesiune lovit de nulitate 
reclamantul a fost lipsit de folosinţa unei părţi din imobilul său – teren în suprafaţă de 
206,40 mp, existenţa şi mărimea prejudiciului urmând a fi raportată la această 
suprafaţă de teren. Instanţa şi-a însuşit concluziile raportului de expertiză întocmit de 
ing. G.M., în sensul că valoarea despăgubirilor aferente perioadei 20 aprilie 2008-15 
martie 2011 pentru terenul în suprafaţă de 206,40 mp este de 13.136,95 euro, 
înlăturând pretenţiile reclamantului în sensul ca aceste despăgubiri să fie calculate 
prin raportare la contractul de închiriere pentru terenul limitrof încheiat de reclamant 
cu un terţ. Instanţa de fond a statuat că nu se poate aprecia în abstract că, un posibil 
contract de închiriere încheiat pentru terenul în litigiu, în urma negocierii părţilor 
interesate, s-ar situa exact în aceleaşi coordonate cu cel deja încheiat, aceste 
despăgubiri pretinse de reclamant având un caracter pur speculativ, nefondat 
probator. 
 Împotriva hotărârilor Tribunalului Constanţa, în termen legal au declarat recurs 
atât reclamantul C.T., cât şi pârâţii Consiliul Local Eforie prin Primar şi Primarul 
Oraşului Eforie. 
 I. Reclamantul C.T. a criticat legalitatea încheierii din 2 iunie 2011 şi a 
sentinţei civile nr. 2225/26.04.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa conform 
art. 304 pct. 7 şi 9 Cod procedură civilă sub următoarele aspecte: 
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 1. În mod greşit prin încheierea din 2 iunie 2011 Tribunalul Constanţa a admis 
excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru perioada 22 august 2005- 20 aprilie 
2008, hotărârea fiind pronunţată cu încălcarea art. 8 din Decretul nr. 167/1958. 
 Determinând ca termen de începere a cursului prescripţiei data emiterii 
Dispoziţiei de restituire a terenului 22 august 2005, instanţa a făcut o greşită aplicare 
în cauză a dispoziţiilor art. 8 al. (2) din Decretul Lege nr. 167/1958, întrucât la acel 
moment recurentul nu avea cum să cunoască paguba, întinderea pagubei şi persoanele 
care ar fi fost răspunzătoare de această pagubă, în condiţiile în care Oraşul Eforie nu 
a comunicat reclamantului conţinutul contractului de concesiune şi numele 
concesionarilor. 
 În egală măsură instanţa a omis să analizeze notificarea reclamantului din 15 
octombrie 2008 prin care acesta cere unităţii administrativ teritoriale să indice 
numele persoanei care ocupă abuziv proprietatea sa, notificare la care nu s-a răspuns 
niciodată. 

 2. Instanţa de fond, în soluţionarea capătului 4 din cerere = obligarea pârâtei 
unitatea administrativ teritorială să plătească reclamantului contravaloarea lipsei de 
folosinţă a terenului – s-a bazat pe concluziile unei expertize care nu a avut niciodată 
ca obiectiv măsurarea terenului ocupat de pârâta S.C. […] S.R.L. 
 Instanţa de fond s-a raportat numai la suprafaţa de teren de 206,4 mp, deşi 
reclamantul a fost lipsit de folosinţa unui teren de 262,5 mp, iar pentru stabilirea 
despăgubirilor s-a raportat la o valoare inferioară celei pretinse de reclamant, 
omologând o expertiză care şi-a depăşit limitele competenţelor şi a obiectivelor 
stabilite prin încheierea din 2 iunie 2011. 
 Limitând judecarea cauzei numai la actele anulate care vizau o suprafaţă de 
teren de 206,4 mp instanţa de judecată a refuzat să acorde despăgubiri pentru 
împiedicarea folosirii celor 62,5 mp de către aceeaşi concesionară, dar fără a avea 
acte  pentru diferenţa de 62,5 mp. 
 Întrucât reclamantul a făcut dovada existenţei unui contract de închiriere pentru 
o altă porţiune din terenul restituit în natură şi pentru care s-a probat că a încasat în 
anul 2010 - 2011 un preţ de 1,79 euro/mp se impunea ca la stabilirea cuantumului 
despăgubirilor să fie avută în vedere această valoare, iar nu valoare de piaţă a chiriilor 
de 1,24 euro/mp reţinută prin expertiză, contrară chiar notei de completare nr. 1 la 
raportul de expertiză tehnică. 
 II. La rândul lor, recurenţii pârâţi Consiliul Local Eforie, Oraşul Eforie 
prin Primar şi Primarul Oraşului Eforie au criticat legalitatea hotărârii 
Tribunalului Constanţa conform art. 304 pct. 3 şi 9 Cod procedură civilă pentru 
următoarele motive: 
 1. În mod greşit instanţa de fond a constatat nulitatea absolută a contractelor de 
concesiune nr. 86/2001 şi nr. 87/2001, în condiţiile în care cele două contracte de 
concesiune au fost încheiate ca urmare a HCL nr. 136 din 31 mai 2001, anterior 
formulării notificării de către reclamant. 
 Cum notificarea reclamantului a fost formulată la data de 16 iulie 2001, deci 
după aprobarea încheierii celor două contracte, nu se poate reţine în mod judicios că 
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terenul nu putea face obiectul contractului de concesiune nr. 86 din 14 august 2001 şi 
nr. 87 din 14 august 2001. 
 Mai mult, niciodată nu s-a putut identifica suprafaţa de 262,5 mp din suprafaţa 
totală de 600 mp restituiţi în natură reclamantului pentru a se stabili dacă într-adevăr 
obiectele celor două contracte de concesiune afectează sau nu proprietatea 
reclamantului, întrucât recurenţii pârâţi nu deţin un plan de situaţie întocmit de o 
persoană autorizată A.N.E.P.I. 
 2. În mod nelegal prima instanţă a dispus obligarea celor trei pârâţi la plata 
despăgubirilor reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă pentru terenul 
concesionat, întrucât pe de o parte pârâţii nu au calitate procesuală pasivă în acest 
capăt de cerere, întrucât prin Dispoziţia nr. 416/22.08.2005 s-a dispus restituirea în 
natură a întregului teren de 600 mp fostului proprietar –reclamantul în litigiu, iar pe 
de ală parte reclamantul avea posibilitatea să se subroge în drepturile concedentului 
conform art. 14 din Legea nr. 10/2001. 
 Starea de pasivitate a reclamantului nu poate fi imputată recurenţilor pârâţi cât 
timp din propria culpă reclamantul nu a depus diligenţe imediat după restituirea 
terenului de a încheia un nou contract de concesiune cu concesionarul terenului în 
litigiu. 
 3. Hotărârea Tribunalului Constanţa a fost pronunţată cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 2 Cod procedură civilă referitoare la competenţa materială a 
tribunalului, în raport de obiectul cererii şi în valoarea sa, competenţa aparţinând în 
primă instanţă judecătoriei, în speţă fiind incidente dispoziţiile art. 304 pct. 3 Cod 
procedură civilă. 
 Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport de criticile 
recurenţilor constată următoarele: 
 I. În referire la recursul formulat de recurentul reclamant C.T., Curtea 
constată că recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 
 1. Critica recurentului reclamant ce vizează soluţionarea greşită a excepţiei 
prescrierii dreptului la acţiune cu privire la cererea de acordare a contravalorii lipsei 
de folosinţă a terenului pentru perioada 22 august 2005- 20 aprilie 2008 se reţine a fi 
nefondată. 
 În cazul acţiunii în răspundere pentru paguba cauzată prin fapta ilicită şi în 
cazurile asimilate, prescripţia începe se curgă de la data când păgubitul a cunoscut 
sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care răspunde de ea. 
 În acest sens art. 8 din Decretul nr. 167/1958 prevede  „Prescripţia dreptului la 
acţiunea în repararea pagubei pricinuită prin fapta ilicită începe să curgă de la data 
când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe cel care 
răspunde de ea. 
 Dispoziţiile alineatului precedent se aplică prin asemănare şi în cazul 
îmbogăţirii fără just temei. 
 În speţă reclamantul a solicitat instanţei de fond angajarea răspunderii civile 
delictuale a părţilor care, cu încălcarea dispoziţiilor art. 21 al (5) din Legea nr. 
10/2001, au încheiat două contracte de concesiune cu privire la o suprafaţă de teren 
ce făcea obiectul Legii nr. 10/2001, urmare a notificării formulată de reclamant, 
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solicitând anularea contractelor de concesiune şi obligarea pârâţilor vinovaţi la plata 
contravalorii folosinţei terenului de care a fost privat reclamantul. 
 Prin urmare, în raport de obiectul acţiunii deduse judecăţii în referire la capătul 
de cerere nr. 4, (ce viza acordarea de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a terenului 
concesionat), în speţă sunt deplin aplicabile dispoziţiile art. 8 din Decretul nr. 
167/1958. 
 Această regulă specială de determinare a începutului prescripţiei extinctive, 
cuprinsă în art. 8 din decret, se distinge prin stabilirea  alternativ a două momente de 
la care prescripţia începe să curgă: - fie momentul subiectiv al cunoaşterii pagubei şi 
pe cel care răspunde de ea, fie de la momentul obiectiv al datei la care trebuia, după 
împrejurări, să cunoască acele elemente. 
 Pentru a ocroti dreptul victimei legiuitorul a detaşat momentul începerii 
curgerii prescripţiei de momentul naşterii dreptului subiectiv la repararea 
prejudiciului cauzat prin faptă ilicită (delict civil) şi implicit, al naşterii  dreptului la 
acţiune, luând în considerare momentul subiectiv al cunoaşterii pagubei şi a celui 
răspunzător de repararea ei, stabilind astfel că prescripţia începe să curgă numai de la 
data când victima a cunoscut atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea. 
 Pe de altă parte, solicitarea începerii cursului prescripţiei dreptului la acţiune în 
reparaţie pentru prejudiciile cauzate prin fapte ilicite, de la data când cel păgubit a 
cunoscut paguba şi pe cel care răspunde de ea reprezintă neajunsul de a amâna în 
unele cazuri, data începerii cursului prescripţiei un timp prea îndelungat, ceea ce ar 
contraveni scopurilor urmărite de legiuitor prin instituţia prescripţiei extinctive: 
limpezirea – în timp scurt - a raporturilor juridice. De aceea, pentru a înlătura acest 
inconvenient legiuitorul s-a văzut nevoit să stabilească un al doilea moment – 
obiectiv, - de la care începe să curgă prescripţie dreptului la acţiune pentru repararea 
pagubei pricinuită prin fapta ilicită, dată când păgubitul trebuia să cunoască atât 
paguba cât şi pe cel care răspunde de ea. Stabilirea momentului obiectiv de la care 
începe să curgă prescripţia se întemeiază pe ideea culpei prezumate a victimei de a nu 
fi depus toate diligenţele necesare pentru descoperirea pagubei şi a celui chemat să 
răspundă de ea; în felul acesta, titularul dreptului la acţiune căruia i s-a cauzat un 
prejudiciu, este îndemnat să stăruie în aflarea elementelor care să-i permită să 
înainteze acţiunea în răspundere civilă. 
 În speţă se reţine că reclamantul a susţinut că a fost prejudiciat prin încheierea 
contractului de concesiune nr. 86 din 14 august 2001 şi nr. 87 din 14 august 2001 
încheiate între Consiliul Local Eforie prin Primar în calitate de concedent şi S.C. […] 
S.R.L. în calitate de concesionar, acte încheiate în perioada în care terenul 
concesionat era indisponibilizat ca urmare a procedurilor declanşate în temeiul Legii 
nr. 10/2001. 
 În raport de dispoziţiile art. 8 din Decretul nr. 167/1958, dreptul la acţiune 
pentru repararea prejudiciului suferit ca urmare a lipsirii reclamantului de folosinţa 
terenului concesionat s-a născut nu de la data încheierii contractelor lovite de nulitate, 
ci de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel 
care răspunde de ea. 
 În acest sens se constată că, în mod judicios, Tribunalul Constanţa a reţinut că 
data de la care a început să curgă termenul de prescripţie de trei ani a fost data de 22 
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mai 2005, dată la care reclamantul a luat cunoştinţă de Dispoziţia nr. 416/22.08.2005 
de restituire în natură a terenului în suprafaţă de 600 mp. 
 În cadrul acestei dispoziţii se menţionează în mod expres că terenul restituit 
reclamantului face obiectul contractelor de concesiune nr. 86 din 14 august 2001 şi 
nr. 87 din 14 august 2001, fiind menţionată expres şi suprafaţa de teren afectată de 
concesiune. 
 Prin urmare, toate elementele cerute de art. 8 din Decretul nr. 167/1958 au fost 
cunoscute de reclamant de la data emiterii deciziei nr. 416/22.08.2005 şi anume: 
existenţa unor contracte de concesiune încheiate în anul 2001, în perioada în care 
terenul era indisponibilizat ca urmare a procedurii declanşată de reclamant conform 
Legii nr. 10/2001 - (aceste contracte lovite de nulitate fiind izvorul răspunderii 
delictuale a unităţii administrativ teritoriale) şi persoana ce se face răspunzătoare de 
acest prejudiciu - în speţă unitatea administrativ teritorială prin organele sale 
deliberative – Consiliul Local Eforie şi Primarul Oraşului Eforie, care au hotărât şi 
ulterior au perfectat actul cauzator de prejudicii. 
 Împrejurarea că beneficiarul concesiunii nu a fost menţionat în dispoziţia de 
restituire în natură a terenului nu este de natură să determine un alt moment al 
debutului cursului prescripţiei, cât timp reclamantul a cunoscut că unitatea 
administrativ teritorială în calitate de unitate deţinătoare a bunului notificat se face 
vinovată de grevarea nelegală a terenului cu aceste contracte de concesiune, şi a avut 
posibilitatea ca în termenul reglementat de art. 25 din Legea nr. 10/201 să conteste 
dispoziţia, solicitând anularea contractelor de concesiune nelegal încheiate. 
 Pe de altă parte se reţine că reclamantul avea posibilitatea, imediat după 
comunicarea dispoziţiei sau cu ocazia punerii în posesia terenului, să solicite 
Primăriei Eforie, în temeiul Legii nr. 10/2001 să îi comunice numele beneficiarului 
concesiunii, în măsura în care intenţia sa ar fi fost să se subroge în drepturile 
concedentului şi să continue contractul de concesiune cu S.C. […] S.R.L. 
 Solicitarea de comunicare a titularului concesiunii s-a realizat abia la data de 
15 octombrie 2008, după împlinirea termenului de prescripţie. 
 Starea de pasivitate a reclamanţilor, care nu au înţeles să acţioneze în termenul 
legal de prescripţie pentru a solicita repararea prejudiciului cauzat prin lipsirea lor de 
folosinţa terenului concesionat de către pârâţii Consiliul Local Eforie şi Oraşul Eforie 
în temeiul unor contracte lovite de nulitate nu este imputabilă pârâţilor, situaţiei în 
care în mod judicios Tribunalul Constanţa a soluţionat excepţiei prescrierii dreptului 
la acţiune al reclamantului pentru lipsa de folosinţă a terenului aferentă perioadei 22 
mai 2005-22 mai 2008. 
 2. Nici cea de a doua critică formulată de recurentul reclamant nu poate fi 
reţinută, instanţa de fond stabilind în mod judicios contravaloarea lipsei de folosinţă 
datorată reclamantului de pârâţii Oraşul eforie, Consiliul Local Eforie prin Primarul 
Oraşului Eforie. 
 În primul rând se impune a se sublinia faptul că instanţa de fond s-a raportat în 
mod corect la suprafaţa de teren de 206,4 mp, iar nu la o suprafaţă de 262,5 mp cum 
greşit pretinde recurentul întrucât numai suprafaţa de 206,4 mp a făcut obiectul 
contractelor de concesiune a căror nulitate  s-a solicitat în instanţă, repunerea părţilor 
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în situaţia anterioară în urma anulării acelor contracte vizând numai terenul 
concesionat, iar nu şi alte suprafeţe de teren ocupate abuziv de către terţi. 
 Conform dispoziţiilor art. 129 alin. (6) Cod procedură civilă „În toate cazurile, 
judecătorii hotărăsc numai asupra cererii deduse judecăţii”.  
 În speţă reclamantul a dedus judecăţii verificarea legalităţii contractelor de 
concesiune nr. 86 şi nr. 87/2001 încheiate între părţi şi a solicitat, urmare a anulării 
acestor contracte, repunerea părţilor în situaţia anterioară şi repararea prejudiciului 
cauzat reclamantului prin lipsirea sa de folosinţa terenului ce a făcut obiectul celor 
două contracte de concesiune. 
 În raport de obiectul acţiunii reclamantului, în mod judicios Tribunalul 
Constanţa s-a pronunţat în limitele investirii, statuând asupra efectelor nulităţii 
acestor contracte de concesiune şi dispunând repararea prejudiciului cauzat 
reclamantului în limitele produse de aceste contracte nelegale. 
 Împrejurarea potrivit căreia concesionarul S.C. […] S.R.L., după perfectarea 
celor două contracte de concesiune pentru o suprafaţă de teren de 206,4 mp, a ocupat 
abuziv şi o altă suprafaţă de teren, ce făcea parte din lotul de 600 mp restituit 
reclamantului în temeiul Legii nr. 10/2001, nu impunea instanţei nicio obligaţie de a 
se pronunţa cu privire la această suprafaţă de teren, cât timp reclamantul nu a înţeles 
să formuleze în contradictoriu cu pârâta S.C. […] S.R.L. şi o acţiune în revendicare, 
întemeiată pe dispoziţiile art. 480 Cod civil şi în care se impunea compararea 
titlurilor exhibate de fiecare parte pentru terenul de 62,5 mp ce nu intră sub incidenţa 
contractelor de concesiune. 
 Investită exclusiv cu o acţiune în nulitatea actelor de concesiune, instanţa s-a 
pronunţat judicios numai asupra repunerii părţilor în situaţia anterioară perfectării 
actelor juridice lovite de nulitate în condiţiile art. 21 al. (5) din Legea nr. 10/2001. 
 Nici criticile recurentului reclamant ce vizează cuantumul despăgubiri acordate 
de prima instanţă cu titlu de lipsă de folosinţă nu pot fi reţinute ca fondate. 
 Potrivit art. 483 Cod civil „Fructele naturale sau industriale ale pământului, 
fructele civile, sporul animalelor (prăsila), se cuvin proprietarul în puterea dreptului 
de accesiune. 
 Proprietatea, ca sumă a celor trei atribute ale proprietarului – de a folosi bunul, 
de a-i culege fructele şi de a dispune de bun include deci dreptul proprietarului de a 
se folosi de bunul său, ceea ce înseamnă că acesta hotărăşte asupra posesiei, iar în 
situaţia în care proprietarul este lipsit de atributul folosinţei, ca urmare a unor acte 
nelegale încheiate de terţi, el este îndreptăţit să beneficieze de repararea pagubei, 
constând în contravaloarea lipsei folosinţei bunului. 
 În speţă instanţa de fond în mod judicios a stabilit această contravaloare a 
folosinţei prin raportare la valoarea chiriilor pe piaţa liberă, având în vedere metoda 
de evaluare a comparaţiei directe; din expertiza efectuată de inginer G.M. rezultând 
că pentru perioada 20 aprilie 2008 - 15 martie 2011 (data expertizei), lipsa de 
folosinţă a terenului în suprafaţă de 206,40 mp ocupat de concesionar, în temeiul 
celor două contracte anulate s-a cuantificat la suma de 13.136,65 euro (1,24 euro/mp 
teren). La această sumă s-a adăugat şi suma de 3.071 lei ce reprezintă contravaloarea 
chiriei pentru intervalul situat între data efectuării expertizei şi până la pronunţarea 
hotărârii judecătoreşti. 
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 În jurisprudenţa sa instanţa de contencios european a drepturilor omului a 
stabilit că valoarea de piaţă a unor proprietăţi nu se stabileşte în funcţie de „condiţii 
ipotetice”, iar potenţialul de dezvoltare trebuie să fie unul concret realizabil şi 
sustenabil de probare (ex: „un proiect de exploatare economică a proprietăţii care 
începuse să se realizeze”- Cauza Papanichopulos ş.a. contra Greciei, hotărârea din 31 
octombrie 1995 sau existenţe unui „certificat prealabil de urbanism… pentru 
construirea unui antrepozit şi a unor birouri” – cauza Pine Valley Development Ltd. 
ş.a. contra Irlandei, hotărârea din 9 februarie 1993). 
 Prin urmare CEDO consideră că daunele materiale nu pot acoperi sume a căror 
acordare ar ascunde un caracter speculativ şi a căror determinare este în funcţie de 
mai multe variante (cauza Radu contra României, speţa în care Curtea a mai arătat că 
valoarea se stabileşte în funcţie de bunuri similare, raportată la piaţa imobiliară). 
Curtea are drept principiu de despăgubire „vărsarea unei sume rezonabile în raport cu 
valoarea bunului”. (Ex. cauza Lithcwou ş.a. contra Regatului Unit), totuşi valoarea 
despăgubirilor nu se poate compune decât din paguba rezultată din pierderea bunului 
şi din privarea de folosinţă” conform destinaţiei sale „pierderi efectiv suportate” 
(cauza S. Taunb contra României)  care să fie justificate pe diferite probe (Cauza 
Cernea şi alţii contra României. 
 Or, în speţă reclamantul nu a făcut dovada că pentru terenul în litigiu a avut 
oferte de închiriere la un preţ superior valorii practicate pe piaţa liberă reţinută de 
expertul evaluator, şi nici că a iniţiat un proiect de dezvoltare imobiliară etc. pe acest 
teren, şi datorită folosirii ilegale de către pârâţi i-a fost imposibil să implementeze 
acest proiect, pierderea fiind superioară lipsei de folosinţă stabilită de prima instanţă. 
 În ceea ce priveşte contractul de închiriere depus la dosar de către recurent şi în 
temeiul căruia acesta a încasat un preţ de 11,79 euro/mp pentru închirierea unui teren 
alăturat terenul în litigiu, Curtea constată că acesta nu este relevant pentru stabilirea 
contravalorii lipsei de folosinţă a terenului în prezenta cauză. Recurentul a încheiat 
acest contract cu unul dintre titularii contractului de concesiune menţionaţi în 
Dispoziţia nr. 416/22.08.2005 emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, concesionar 
interesat în dezvoltarea proiectului său economic, preţul fiind negociat cu reclamantul 
în calitate de persoană ce s-a subrogat în dreptul concedentului Consiliul Local 
Eforie, şi s-a raportat la investiţiile efectuate de concesionar pe teren şi la profitul pe 
care concesionarul este interesat să îl obţină prin continuarea activităţii sale 
economice în spaţiile comerciale edificate pe terenul închiriat. 
 În ceea ce priveşte terenul în litigiu pârâta S.C. […] S.R.L. a refuzat stabilirea 
unor raporturi contractuale cu reclamantul, iar acesta din urmă nu a dovedit că terenul 
în litigiu a fost solicitat spre închiriere de către alţi agenţi economici , sau de alte 
persoane fizice şi nici nu a dovedit că ocuparea acestuia de construcţiile provizorii ale 
fostului concesionar l-au împiedicat să dezvolte anumite proiecte noi, în raport de 
care ar fi obţinut venituri superioare valorii de piaţă a chiriei avută în vedere de 
expertul evaluator pentru perioada 2008-2001. În raport de această situaţie se reţine 
că pretenţiile recurentului reclamant au un caracter pur speculativ, hotărârea 
Tribunalului Constanţa fiind legală şi sub acest aspect. 
 II. Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport de 
criticile pârâţilor Consiliul Local Eforie, Oraşul Eforie şi Primarul Oraşului 



 

 13 

Eforie, instanţa de recurs constată că aceste critici sunt nefondate pentru 
următoarele considerente: 
 1. Motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 3 Cod procedură 
civilă – hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei altei instanţe nu este 
incident în cauză, în condiţiile în care excepţia de necompetenţă materială a 
Tribunalului Constanţa în soluţionarea acţiunii nu a fost invocată în condiţiile art. 159 
al. (2) Cod procedură civilă. 
 2. Nici critica recurenţilor pârâţi ce vizează soluţia de constare a nulităţii 
contractului de concesiune nr. 86/2001 şi nr. 87/2001 nu se reţine a fi fondată. 
 În acest sens art. 304 pct. 3 Cod procedură civilă prevede că reprezintă motiv 
de casare a hotărârii recurate pronunţarea unei hotărâri cu încălcarea competenţei de 
ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii. 
 La rândul său art. 159 al. (2) Cod procedură civilă prevede că „Necompetenţa 
materială şi teritorială de ordine publică poate fi invocată de părţi şi de către 
judecător la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe, dar nu mai târziu de 
începerea dezbaterilor asupra fondului”. 
 Cum în cauză pârâţii nu au invocat excepţia de necompetenţă materială a 
Tribunalului Constanţa în faţa primei instanţe de judecată la prima zi de înfăţişare, ci 
direct în recurs, Curtea constată că în speţă nu sunt incidente dispoziţiile art. 304 pct. 
3 Cod procedură civilă, excepţia necompenteţei materiale a Tribunalului Constanţa 
nefiind invocată „în condiţiile legii” pentru a determina casarea hotărârii atacate.  
 Recurenţii pârâţi au susţinut că încheierea celor două contracte de concesiune a 
fost precedată de adoptarea H.C.L. nr. 136 din 31 mai 2001, prin care s-a hotărât 
concesionarea terenurilor în suprafaţă de 82,5 mp şi respectiv de 127,5 mp. La data 
adoptării HCL Eforie nr. 136/31.05.2001 reclamantul nu înregistrase la unitatea 
administrativ-teritorială nicio notificare cu privire la aceste terenuri, situaţie în care 
nu se poate reţine susţinerea recurenţilor că perfectarea acestor contracte s-a realizat 
cu încălcarea art. 21 al. (5) din Legea nr. 10/2001, bunul nefiind indisponibilizat în 
temeiul legii speciale la momentul grevării lui cu cele două contracte de concesiune. 
 Aceste critici ale recurenţilor pârâţi ce vizează aplicarea greşită în speţă a 
dispoziţiilor art. 21 al. (5) din Legea nr. 10/2001 nu pot fi reţinute ca fondate de 
instanţa de recurs pentru următoarele considerente: 

Art. 21 al. (5) din Legea nr. 10/2001 modificată prin Legea nr. 247/2005 
reglementează in terminis (nulitate expresă) sancţiunea nulităţii absolute a actelor de 
înstrăinare, concesionare, locaţie de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, 
locaţiunea, precum şi orice închiriere cu privire la imobilele notificate ce intră sub 
incidenţa Legii nr. 10/2001, acte încheiate până la soluţionarea procedurilor 
administrative declanşate conform Legii nr. 10/2001. 

Anterior adoptării Legii nr. 274/2005, această sancţiune era reglementată sub 
forma unei nulităţi virtuale impusă de un interes public superior – repararea 
pagubelor pricinuite foştilor proprietari de fostul regim totalitar şi de realizarea 
principiului esenţial al legii speciale, - restituirea în natură a imobilelor preluate 
abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 

În literatura de specialitate s-a reţinut că prin nulitate virtuală se desemnează 
acea nulitate care nu este expres prevăzută de lege, dar care rezultă neîndoielnic din 
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modul în care este reglementată o anumită condiţie de validitate a actului juridic civil 
sau, sancţiunea nulităţii trebuie aplicată pentru ca scopul dispoziţiei legale încălcate 
să fie atins. În funcţie de interesul protejat sau de scopul dispoziţiei legale încălcate, 
nulitatea virtuală poate fi la rândul ei absolută sau relativă. 

În speţă, se reţine că la data formulării notificării din 16 iulie 2001, art.7 şi art.9 
alin.(1) din Legea nr. 10/2001 reglementau în mod expres principiul restituirii în 
natură a imobilelor notificate şi stabileau persoanele juridice – în calitate de unităţi 
deţinătoare – obligate prin lege să restituie în natură „în starea în care se afla la data 
cererii de restituire” bunurile notificate. 

Astfel art.9 alin.(1) din Legea nr. 10/2001 dispunea că „Imobilele preluate în 
mod abuziv, indiferent în posesia cui se află în prezent, se restituie în natură în starea 
în care se află la data cereri de restituire şi libere de orice sarcini”. 

Conform art. 9.1 din H.G. nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 (în vigoare la data încheierii 
procesului verbal de adjudecare nr. 54/2004 şi a antecontractului de vânzare-
cumpărare nr. 4 din 20.09.2004). Sintagma „indiferent în posesia cui se află în 
prezent” are semnificaţia, pe de o parte, că incidenţa legii este stabilită erga omnes, 
indiferent de calitatea deţinătorului (minister, instituţie publică, etc.) şi, pe de altă 
parte, are semnificaţia stabilirii momentului în funcţie de care se face calificarea 
unităţii deţinătoare, respectiv cel care deţinea imobilul respectiv la data intrării în 
vigoare a legii”. 

De asemenea, pct.20 alin.(1) din Legea nr. 10/2001 (devenit art.21 alin.(1) 
după republicare), prevedea că „imobilele terenuri şi construcţii care intră în 
domeniul de aplicare al acestui act normativ şi sunt deţinute la data intrării în vigoare 
de regii autonome, societăţi sau companii naţionale, societăţi comerciale, cooperatiste 
sau de orice alte persoane juridice – se restituie persoanei îndreptăţite în natură”. 

Dispoziţiile au caracter imperativ, legiuitorul stabilind în sarcina unităţii 
deţinătoare enumerate mai sus obligaţia de restituire în natură a imobilelor notificate 
şi care intră în domeniul de aplicare al legii speciale, sancţiunea nerespectării acestei 
obligaţii fiind nulitatea virtuală absolută. 

Aplicarea dispoziţiei menţionate, care constituie regula şi totodată esenţa şi 
scopul Legii nr. 10/2001 implică, cum de altfel s-a statuat în mod explicit prin art. 
20.1 din H.G. nr. 498/2003 indisponibilizarea imobilelor restituibile şi suspendarea 
oricăror proceduri legale de înstrăinare către alte persoane decât cele îndreptăţite în 
temeiul legii speciale, cu începere de la data intrării sale în vigoare, până la 
soluţionarea notificării. 

În raport de aceste considerente Curtea constată că instanţa de fond a reţinut în 
mod judicios că grevarea terenului în litigiu cu cele două contracte de concesiune s-a 
realizat în perioada în care terenul fusese indisponibilizat conform dispoziţiilor legii 
speciale, situaţie în care cele două contracte de concesiune cad sub incidenţa art. 21 
alin. (5) din lege. 

Nu poate fi reţinută ca fondată nici susţinerea recurenţilor pârâţi ce vizează 
imposibilitate identificării terenului concesionat, în condiţiile în care contractele de 
concesiune menţionează în mod expres suprafaţa de teren supusă concesionării, şi 
conţin schiţe cu privire la terenul concesionat, teren ce face parte integrantă din fostul 
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lot nr. 970 în suprafaţă totală de 600 mp, astfel cum rezultă din Dispoziţie nr. 
416/2005 de restituire în natură a terenului către reclamant. 

3. Nici critica recurenţilor pârâţi ce vizează greşita lor obligare la plata 
despăgubirii în cuantum de 16.208 euro, reprezentând contravaloarea lipsei de 
folosinţă a terenului concesionat nu poate fi reţinută ca fiind fondată. 

Izvorul răspunderii părţilor îl reprezintă fapta ilicită ce constă în concesionarea 
terenului în litigiu cu încălcarea dispoziţiilor art. 21 al. (5) din Legea nr. 10/2001, 
pârâţii acţionând în aceste contracte în calitate de concedenţi, respectiv persoane 
juridice deţinătoare ce aveau obligaţia de a restitui terenul notificat în natură 
reclamantului în situaţia în care acesta se află la data intrării în vigoare a Legii nr. 
10/2001-  în speţă liber de orice sarcini. 

Legiuitorul român a prevăzut posibilitatea restituirii în natură a unor imobile 
grevate de contracte de concesiune, caz în care „noul proprietar se va subroga în 
drepturile statului sau ale persoanei juridice deţinătoare cu renegocierea celorlalte 
clauze ale contractului, dacă aceste contracte au fost încheiate potrivit legii”- art. 
14 din Legea nr. 10/2001. Or în speţă, pentru considerentele expuse anterior şi  pe 
care nu le vom mai  relua - s-a reţinut judicios că actele de concesiune au fost 
încheiate cu încălcarea legii - art. 21 al. (5) din Legea nr. 10/2001, fiind lovite de 
nulitate, sancţiune stabilită de prima instanţă şi confirmată în recurs. 

Esenţa efectelor nulităţii este exprimată în chiar definiţia nulităţii : lipsirea 
actului juridic civil de efectele construirii normelor edictate pentru încheierea sa 
valabilă. Unul dintre principiile ce guvernează efectele nulităţii actului juridic civil 
este efectul retroactivităţii potrivit căruia nulitatea nu produce efecte numai pentru 
viitor- ex nunc, ci pentru trecut, - ex tunc, adică aceste efecte se suie până la 
momentul încheierii contractului. În temeiul retroactivităţii efectelor nulităţii se 
ajunge în situaţia în care părţile n-ar fi încheiat actul juridic. Art. 485 Cod civil (în 
vigoare la data perfectării contractului de concesiune) reglementează o excepţie de la 
principiul neretroactivităţii nulităţii şi anume păstrarea fructelor culese anterior 
anulării. În acest caz neretroactivitatea efectelor nulităţii se întemeiază pe ideea de 
protecţie a posesorului de bună credinţă. 

O problemă ce se impune a fi clarificată este aceea dacă recurenţii pârâţi, în 
calitate de concedenţi ai terenului au fost de bună-credinţă  în perioada cuprinsă între 
momentul încheierii contractului de concesiune şi data promovării acţiunii în 
nulitatea contractelor de concesiune, întrucât după momentul formulării acţiunii în 
anularea contractului de concesiune, nu se mai pune problema bunei-credinţe a 
părţilor contractului de concesiune, acestea luând cunoştinţă de viciile titlului, 
respectiv de încălcarea dispoziţiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 la data 
perfectării contractului de concesiune. 

În speţă în raport de condiţiile în care s-a încheiat contractul de concesiune şi 
de împrejurarea că terenul concesionat era indisponibilizat în temeiul Legii nr. 
10/2001, anterior perfectării acestor contracte, pentru considerentele expuse anterior 
şi pe care nu le vom relua, Curtea constată că recurenţii pârâţi nu au fost de bună-
credinţă neputând păstra fructele civile (redevenţa) pe care au încasat-o sau care ar fi 
trebuit să o încaseze pe perioada derulării contractului de concesiune, până la data 
anulării lor. 
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Reclamantului, în calitate de proprietar al terenului concesionat în mod nelegal, 
nu îi incumbă obligaţia de a se subroga în drepturile concedentului şi de a continua un 
raport juridic lovit de nulitate, ci în virtutea acestei calităţi de proprietar are dreptul de 
a se bucura de toate prerogativele acestui drept, inclusiv de acela de a se folosi de bun 
şi de a-i culege fructele naturale sau civile, iar persoanele vinovate de lipsirea 
reclamantului de folosinţa bunurilor sale rămân responsabile de acoperirea 
prejudiciului. 

Cum recurenţii pârâţi şi-au încălcat obligaţia legală de a restitui reclamantului 
în natură terenul notificat, care era liber de orice sarcini la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 10/2001 şi cu încălcarea art. 21 al. (5) din Legea nr. 10/2001 au încheiat 
contracte de concesiune pentru acest teren, acestora le incumbă obligaţia de a repara 
prejudiciul suferit de reclamant ca urmare a lipsirii de folosinţa bunului proprietatea 
sa în perioada 2008-2012, criticile recurenţilor pârâţi sub acest aspect fiind nefondate. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 Cod procedură civilă se va 
respinge recursul pârâţilor ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 92/C/06.02.2013 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
 

2. Legea nr. 10/2001. Admisibilitatea cererii de repunere în termenul de 
depunere a notificării. Natura termenului prevăzut de lege. 

 
  Prin decizia civilă nr. 1219 din 18 februarie 2005, Î.C.C.J. - secţia civilă şi de proprietate 
intelectuală - a decis că procedura soluţionării notificării, pe care persoana îndreptăţită o 
adresează deţinătorului imobilului preluat în mod abuziv de stat, reglementată prin art. 21 din 
Legea nr. 10/2001, este subsumată exerciţiului unui drept subiectiv, are caracter necontencios, dar, 
obligatoriu, potrivit art. 109 Cod procedură civilă. 
 Jurisprudenţa a mai statuat că prin respectarea termenului imperativ, de decădere, se 
valorifică în cazul multiplilor moştenitori dreptul de acrescământ, conform legii, precum şi că prin 
modificarea adusă Legii nr. 10/2001 prin Titlul I al Legii nr. 247/2005 nu s-a procedat de către 
legiuitor la o repunere în termenul de a formula notificare (decizia civilă nr. 5081 din 25 mai 2006 
a Î.C.C.J.). 

 
Art. 21 şi urm. din Legea nr. 10/2001 

Titlul I din Legea nr. 247/2005 
 

Prin sentinţa civilă nr. 8672/21.12.2012 a Tribunalului Tulcea a fost respinsă 
ca inadmisibilă cererea reclamantei P.A. de repunere în termenul de formulare a 
notificării pentru acordarea de măsuri reparatorii conform Legii nr. 10/2001. 
 Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs, în termen legal, reclamanta, care a 
criticat-o în raport de dispoziţiile invocate ale art. 304 pct. 8 şi 9 cod proc. civilă, 
solicitând admiterea căii de atac şi modificarea soluţiei, cu consecinţa admiterii 
acţiunii. 
 Recurenta reclamantă a arătat că prin probele administrate a dovedit că mama 
sa (ca persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii) avea la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 10/2001 o vârstă înaintată – 79 de ani, suferind în acelaşi timp de o serie de 
afecţiuni care făceau imposibilă conştientizarea realităţii şi formularea în deplină 
cunoştinţă de cauză a unei notificări, fiind diagnosticată cu Alzheimer. S-a susţinut că 
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acesta a fost motivul pentru care a formulat notificare după decesul mamei, iar 
respingerea notificării astfel depuse încalcă legea, întrucât legiuitorul nu a stabilit 
vreo conduită din partea entităţii învestite cu soluţionarea unei notificări depuse peste 
termen, ci doar sancţiunea pierderii dreptului de a mai solicita în justiţie măsuri 
reparatorii în natură sau prin echivalent. 
 Recurenta a apreciat ca fiind greşită dezlegarea dată în acest sens cererii sale de 
către prima instanţă, pentru că tribunalul urma să constate dacă în acest caz sunt 
incidente dispoziţiile dreptului comun cât priveşte instituţia repunerii în termen, şi 
dacă, faţă de prevederile legii speciale, decizia administrativă de respingere a 
notificării este sau nu legală. 
 S-a mai apreciat că textul art. 22 nu reglementează, dar nici nu interzice 
repunerea în termenul de depunere a notificării, rămânând aşadar la latitudinea 
entităţii învestite cu soluţionarea notificării să stabilească dacă a existat o împiedicare 
printr-o împrejurare mai presus de voinţa sa de a depune notificarea în termen. 
 Recursul este nefondat. 
  Potrivit art.21 şi urm. din Legea nr.10/2001, persoana îndreptăţită este obligată 
să parcurgă perioada administrativă, adică procedura directă de restituire, începând cu 
notificarea (cererea de restituire) şi terminând cu decizia sau dispoziţia emisă de către 
deţinător, cu respectarea termenelor şi a formelor prevăzute în lege. 

 Textul, devenit art. 22 ca urmare a republicării actului normativ, a stabilit că 
persoanele îndreptăţite să ceară restituirea imobilelor preluate abuziv de stat trebuie 
să notifice unitatea deţinătoare, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a 
legii, termen prelungit succesiv prin O.U.G. nr. 109/2001 şi O.U.G. nr. 145/2001 şi 
împlinit aşadar la 14 februarie 2002. 
 Aşa cum corect a decis prima instanţă, termenul prevăzut de textul sus-citat 
este unul de decădere, iar nu un termen de prescripţie extinctivă, iar sancţiunea 
nerespectării lui pentru înregistrarea notificării este pierderea dreptului de a solicita în 
justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent. 
 Prin decizia civilă nr. 6766 din 15 septembrie 2005 a Î.C.C.J. – Secţia civilă şi 
de proprietate intelectuală s-a arătat de altfel că, spre deosebire de termenele de 
prescripţie extinctivă, termenele de decădere sunt mai riguroase, nesusceptibile de 
suspendare, întreruperi sau repunere în termen. Sancţiunea decăderii constă în 
stingerea dreptului subiectiv neexercitat în termenul stabilit de lege, pe când 
prescripţia extinctivă stinge dreptul material la acţiune, astfel că forţa majoră, ca şi 
caz de suspendare a cursului prescripţiei, nu poate fi aplicabilă. 

Înalta Curte a arătat că, din acest punct de vedere, termenul prevăzut de art.21 
alin. 5 din Legea nr.10/2001, este incompatibil cu instituţia repunerii în termen. 
Raţiunea pentru care a fost instituit ca fiind termen de decădere rezultă din 
preocuparea legiuitorului de a  dinamiza procedurile de punere în aplicare şi 
finalizare a operaţiunilor de retrocedare în natură sau prin echivalent a bunurilor 
trecute în proprietatea statului sau preluate în orice mod de acesta. 
            Caracterul obligatoriu al acestei proceduri administrative prealabile rezultă 
neîndoielnic din lege, dar aceasta nu constituie un obstacol în accesul liber la justiţie 
(art. 6 CEDO şi art. 21 Constituţie), cât timp titularul dreptului poate, oricând, utiliza 
faza judiciară. Astfel, instanţa supremă a arătat într-o speţă similară că însăşi Curtea 
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Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în Cauza Golder contra Regatului Unit, 
1975, că „dreptul de acces la tribunale nu este un drept absolut", precum şi că „există 
posibilitatea limitărilor implicit admise chiar în afara limitelor care circumscriu 
conţinutul oricărui drept"; că Statul poate să reglementeze într-un anumit mod 
accesul la justiţie şi chiar să îl supună unor limitări sau restricţii, cu condiţia ca 
dreptul să fie efectiv.  

O modalitate prin care un stat-parte la Convenţie poate limita sau restrânge 
dreptul la un proces echitabil este şi obligativitatea parcurgerii unei proceduri 
administrative prealabile. Accesul la justiţie presupune în mod necesar însă ca, după 
parcurgerea procedurilor administrative, partea interesată să aibă posibilitatea să se 
adreseze unei instanţe judecătoreşti. În lipsa unei asemenea posibilităţi, dreptul de 
acces la instanţă ar fi atins în substanţa sa. În măsura în care aceste exigenţe sunt 
respectate, dreptul de acces la justiţie nu este afectat. Or, prin Legea nr. 10/2001 au 
fost reglementate nu numai procedurile administrative de restituire, dar şi modalităţile 
de a ataca în justiţie măsurile dispuse în cadrul acestei proceduri (decizia nr.  3923 
din 22 iunie 2010 a Î.C.C.J, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală). 
 S-a mai decis (decizia civilă nr. nr. 1219 din 18 februarie 2005 Î.C.C.J., secţia 
civilă şi de proprietate intelectuală) că procedura soluţionării notificării, pe care 
persoana îndreptăţită o adresează deţinătorului imobilului preluat în mod abuziv de 
stat, reglementată prin art. 21 din Legea nr. 10/2001, este subsumată exerciţiului unui 
drept subiectiv, are caracter necontencios, dar, obligatoriu, potrivit art. 109 Cod 
procedură civilă. 
 Jurisprudenţa a mai statuat că prin respectarea termenului imperativ, de 
decădere, se valorifică în cazul multiplilor moştenitori dreptul de acrescământ, 
conform legii, precum şi că prin modificarea adusă Legii nr. 10/2001 prin Titlul I al 
Legii nr. 247/2005 nu s-a procedat de către legiuitor la o repunere în termenul de a 
formula notificare (decizia civilă nr. 5081 din 25 mai 2006 a Î.C.C.J.). 
 Prin urmare, instanţa de fond a făcut o corectă aplicare şi interpretare a legii, 
pentru că notificarea defineşte faza administrativă a procedurii speciale, neputând fi 
definită ca act procedural, cum susţine recurenta – pentru a-i fi aplicate dispoziţiile 
art. 103 cod proc. civilă şi instituţia repunerii în termen. 
 Norma sus-citată din legea specială nu cuprinde menţiuni privitoare la 
posibilitatea repunerii în termen, dar nici nu era necesar să o facă, faţă de natura 
termenului instituit şi de scopul urmărit de legiuitor, de a da posibilitatea persoanelor 
îndreptăţite să acţioneze, într-un termen rezonabil, declanşând etapa administrativă a 
procedurii. 
 Recurenta nu poate evoca faptul că ceea ce nu este explicit interzis prin lege 
este permis, pentru că disocierea între termenele prevăzute de lege (de decădere ori 
de prescripţie) este indubitabilă în raport de conduita impusă, de dreptul ocrotit şi de 
sancţiunea stabilită, părţile fiind în acest caz ţinute să depună notificare până la 
expirarea termenului, adică până la 14 februarie 2002. 
 Ori, la acea dată, autoarea reclamantei – persoana care ar fi putut pretinde că 
are calitate de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii – trăia, decesul său 
survenind în anul 2010; împrejurarea că mama recurentei se afla într-o vădită stare de 
boală, fiind în imposibilitate obiectivă de a-şi exercita singură drepturile şi de a-şi 
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asuma obligaţii, nu constituia un impediment în ochii legii pentru a acţiona – prin 
mandatar ori curator – în conformitate cu norma încălcată. 
 Legea permite exercitarea şi de către aceste persoane a dreptului subiectiv 
supus decăderii, prin măsurile de ocrotire şi reprezentare în toate demersurile pe care 
le implică valorificarea dreptului. 
 În egală măsură, criticile referitoare la greşita înlăturare a considerentelor 
legate de netemeinicia deciziei vor fi înlăturate; entitatea învestită cu soluţionarea 
notificării are ca principală obligaţie să verifice depunerea ei în termenul prevăzut de 
actul normativ, neputându-se nega acesteia (pe considerentul că nu este instanţă) 
aptitudinea de a lămuri chestiunile prealabile analizării fondului pretenţiilor – 
tardivitatea notificării, inexistenţa actelor ce atestă dreptul de proprietate, 
neconcordanţele din actele de stare civilă etc. 
 Astfel fiind, constatând că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică, 
recursul reclamantei urmează a fi respins. 

Decizia civilă nr. 154/C/11.03.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
3. Legea nr. 50/1991. Intervenţia art. 494 Cod civil pentru un imobil 

edificat fără autorizaţie de construire. 
 

Prin dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 50/1991, legiuitorul nu a urmărit să excludă de la 
reglementarea privitoare la disciplina în construcţii acele construcţii ridicate de către o persoană 
pe terenul unui terţ. 

Recurenta nu poate susţine că nu ar avea calitate procesuală pasivă câtă vreme procesul-
verbal, necontestat în instanţă, atestă că această parte a edificat anexa spaţiului locativ folosit în 
calitate de chiriaş, după cum nu poate susţine că autoritatea locală reclamantă nu ar avea interes 
să formuleze o atare cerere în demolare, din moment ce această construcţie nu figurează cu 
autorizaţie de construire emisă, iar demersul a fost iniţiat în temeiul art. 27 – 28 din lege. 

Însă, se va avea în vedere situaţia de fapt de la momentul promovării acţiunii, anume că la 
25.08.2011 această anexă – edificată în fapt pentru a compensa pierderea unicului spaţiu destinat 
ca toaletă pentru toţi chiriaşii imobilului – intrase în administrarea fondului locativ, iar pârâtei i se 
impusese plata chiriei asupra ei. 

 
Legea nr. 50/1991 
Art. 494 Cod civil 

 
Prin decizia civilă nr. 546/30.10.2012 a Tribunalului Constanţa a fost respins 

ca nefondat apelul pârâtei G.A. împotriva sentinţei 7606/2.05.2012 a Judecătoriei 
Constanţa. 

Instanţa de apel a reţinut că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 1 alin. 1 şi 
art. 3 din Legea nr. 50/1991 şi că din întreaga reglementare dată de acest act normativ 
reiese fără dubiu intenţia legiuitorului de a nu lăsa în afara dispoziţiilor legii acele 
construcţii edificate pe terenul unor terţi, ca fiind excluse de la obligativitatea 
obţinerii autorizaţiei. 

S-a constatat că în cuprinsul procesului-verbal cea sancţionată a fost pârâta, 
această persoană necontestând în instanţă actul – care se bucură de prezumţia de 
validitate şi consacră, prin conţinutul său şi prin raportare la dispoziţiile art. 26 alin.1 
lit. a) din Legea nr. 50/1991, obligaţia de a opri lucrările, de a obţine autorizaţia de 
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construire în termen de 60 de zile de la comunicarea procesului-verbal şi de a readuce 
imobilul în starea iniţială în termen de 15 zile de la data expirării termenului de 60 de 
zile mai sus menţionat. 

Analizând recursul formulat de pârâtă, Curtea va reţine următoarele 
considerente: 

Sub un prim aspect, în mod corect instanţa de apel a făcut referire la 
dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 50/1991, apreciind că legiuitorul nu a urmărit să 
excludă de la reglementarea privitoare la disciplina în construcţii acele construcţii 
ridicate de către o persoană pe terenul unui terţ, motiv pentru care în mod judicios a 
înlăturat excepţiile ridicate de pârâtă. 

Recurenta nu poate susţine că nu ar avea calitate procesuală pasivă câtă vreme 
procesul-verbal, necontestat în instanţă, atestă că această parte a edificat anexa 
spaţiului locativ folosit în calitate de chiriaş, după cum nu poate susţine că autoritatea 
locală reclamantă nu ar avea interes să formuleze o atare cerere în demolare, din 
moment ce această construcţie nu figurează cu autorizaţie de construire emisă, iar 
demersul a fost iniţiat în temeiul art. 27 – 28 din lege. 

Însă, dacă aceste excepţii preliminare dezlegării fondului au fost corect 
respinse, instanţele devolutive urmau să aibă în vedere situaţia de fapt de la 
momentul promovării acţiunii, anume că la 25.08.2011 această anexă – edificată în 
fapt pentru a compensa pierderea unicului spaţiu destinat ca toaletă pentru toţi 
chiriaşii imobilului – intrase în administrarea fondului locativ, iar pârâtei i se 
impusese plata chiriei asupra ei. 

Aşadar, deşi procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost contestat pe 
cale judiciară, recurenta înţelegând să plătească amenda contravenţională dispusă, la 
data sesizării Judecătoriei Constanţa cu cererea Primarului de demolare exista dovada 
că, după plata contravalorii procedurii de emitere a acordului de principiu al 
RAEDPP Constanţa pentru această lucrare, ea a fost însuşită ca parte integrantă a 
spaţiului închiriat şi inclusă ca atare la calculul chiriei. 

Este evident că sus-menţionatul acord de principiu al administratorului 
fondului locativ al Municipiului Constanţa nu valorează ca autorizaţie de construire, 
însă în speţă, instanţele urmau a avea în vedere că interveneau dispoziţiile art. 494 
Cod civil 1865, în sensul că pentru această construcţie, deşi nerealizată de către 
titularul dreptului de proprietate al terenului, a fost  exercitat de către acesta dreptul 
de a şi-o însuşi şi de a o valorifica, prin impunerea pentru chiriaş a obligaţiei de plată 
a chiriei şi pentru această anexă a spaţiului locativ. 

În aceste condiţii, obligaţia de a mai desfiinţa această construcţie anexă nu mai 
putea fi impusă chiriaşului – care nici nu mai poate demola ceea ce aparţine spaţiului 
locativ închiriat, fără acordul locatorului – împrejurare faţă de care cererea 
reclamantului Primarul Mun. Constanţa nu mai putea fi admisă. 
 Pentru toate aceste considerente, constatând că soluţia se impune a fi modificată, în 
condiţiile art. 312 alin. 1 cod proc. civilă se admite recursul, cu consecinţa admiterii apelului 
pârâtei şi respingerii apelului reclamantului, anume, schimbând în tot hotărârea apelată, pe 
fond respingându-se acţiunea Primarului Mun. Constanţa, ca nefondată. 

Decizia civilă nr. 67/C/04.02.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 



 

 21 

4. Tardivitate contestaţie dispoziţie emisă în baza Legii nr. 10/2001, ce nu 
a fost comunicată notificanţilor. Conţinutul obligaţiei de comunicare prevăzut 
de art. 26 din Legea nr. 10/2001. Sancţionarea abuzului de drept. 

 
 Deşi reglementarea căilor de atac „în condiţiile legii” este un principiu constituţional (art. 
129), iar Legea 10/2001 reglementează în cadrul procedurii judiciare un drept la acţiune în 
justiţie, care, în funcţie de situaţia concretă îmbracă o haină juridică distinctă, jurisprudenţa a 
adoptat o opinie conform căreia acţiunea exercitată în temeiul art. 26 alin.3 din legea 10/2001 are 
natura juridică a unei căi de atac. 
 In Decizia nr. XX/2007, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au stabilit că 
„în raport cu spiritul reglementărilor de ansamblu date prin Legea nr. 10/2001, atribuţia instanţei 
judecătoreşti de a soluţiona calea de atac exercitată împotriva deciziei/dispoziţiei de respingere a 
cererii de restituire a imobilului în natură nu este restrânsă doar la o prerogativă formală de a 
dispune emiterea unei alte decizii/dispoziţii în locul celei pe care o anulează, ci impune ca, în 
cadrul plenitudinii sale de jurisdicţie, nelimitată în această materie prin vreo dispoziţie legală, să 
dispună ea direct restituirea în natură a imobilului ce face obiectul litigiului” (decizie care, alături 
de dec. nr. XXVII/2011 califică acţiunea formulată în baza art. 26 alin. 3 ca fiind „contestaţie”).  
 

Art. 26 din Legea nr. 10/2001 
Decizia ICCJ nr. XX/2007 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la 06.02.2012,  

reclamantele F.L. şi C.S. i-au chemat în judecată pe pârâţii Primarul Comunei 
Cobadin, Consiliul Local Cobadin, B.M. şi V.V., solicitând instanţei ca, prin 
hotărârea ce se va pronunţa, să dispună anularea dispoziţiei de restituire nr. 
1653/22.02.2007, constatarea calităţii de persoane îndreptăţite la restituirea terenului 
numai pentru reclamante şi obligarea pârâţilor la restituirea suprafeţei de 2.760 mp, în 
natură, către reclamante. 

În motivarea cererii, reclamantele au arătat că s-au adresat cu mai multe 
notificări Primăriei Cobadin, invocând calitatea de persoane îndreptăţite la restituirea 
unor suprafeţe de teren intravilan şi a altor imobile de pe urma defunctei B.A.; în 
urma sesizării Judecătoriei Medgidia cu o cauză având ca obiect ieşire din 
indiviziune, promovată de pârâtele B.M. şi V.V. şi aflată în prezent în apel la 
Tribualul Constanţa, reclamantele au aflat despre emiterea dispoziţiei nr. 
1653/22.02.2007, prin care terenul în suprafaţă de 2.760 mp a fost restituit atât 
moştenitorilor lui B.A., cât şi pretinselor moştenitoare ale lui B.G.. 

Reclamantele au mai susţinut că această dispoziţie de restituire nu le-a fost 
comunicată niciodată, astfel că sunt în termenul de contestaţie prevăzut de Legea 
10/2001. 

În ce priveşte motivele de nelegalitate a dispoziţiei, reclamantele au învederat 
că proprietarul exclusiv al imobilului, la momentul exproprierii acestuia, a fost 
defuncta B.A., ale cărei moştenitoare sunt, iar pârâtele B.M. şi V.V. nu au nici o 
vocaţie la obţinerea de măsuri reparatorii. În plus, instanţele de judecată s-au 
pronunţat deja sub acest aspect în legătură cu alte dispoziţii emise pentru terenuri 
aflate în aceeaşi situaţie juridică, în sensul restituirii respectivelor imobile numai 
către reclamante. 
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La 20.03.2012, pârâtele B.M. şi V.V. au formulat întâmpinare prin care a 
solicitat respingea acţiunii ca neîntemeiată, arătând că, prin dispoziţia contestată s-a 
dispus restituirea atât către ele, cât şi către cele două reclamante, a terenului intravilan 
în suprafaţă de 2.760 mp, situat în Cobadin, punerea în posesie fiind realizată prin 
procesul-verbal nr. 4574/14.03.2007; dreptul de proprietate asupra acestui imobil a 
fost înscris în cartea funciară prin încheierea nr. 949/20.08.2007 pronunţată de 
O.C.P.I. Constanţa. 

În apărare, pârâtele au susţinut că titularii dreptului de proprietate asupra 
terenului indicat au fost unchiul lor, B.G. şi soţia acestuia, B.A., imobilul fiind 
achiziţionat în timpul căsătoriei prin actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
1506/16.04.1936; preluarea abuzivă s-a realizat în baza Decretului nr. 83/1949, iar 
faptul că, la acel moment B.G. era decedat nu înlătură calitatea de persoane 
îndreptăţite la restituire a moştenitorilor acestuia; or, au precizat pârâtele, cota de 2/3 
din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului B.G., a revenit surorii acestuia, 
mama celor două pârâte, iar succesoarele defunctei B.A., au fost reclamantele, în 
calitate de nepoate. 

Prin sentinţa civilă nr. 4709/25.09.2012, Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
tardivităţii formulării acţiunii, invocată din oficiu la termenul din 12.06.2012 şi a 
respins în consecinţă contestaţia, apreciind că, la data de 06.02.2012, reclamantele nu 
se mai aflau înăuntrul termenului de 30 de zile pentru formularea contestaţiei, câtă 
vreme a fost făcută dovada certă a datei la care au luat cunoştinţă despre dispoziţia nr. 
1653/22.02.2007, dată situată cel mai târziu în anul 2008. 

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a reţinut că prin dispoziţia nr. 
1653/22.02.2007, s-a dispus restituirea către reclamantele F.L. şi C.S. şi către pârâtele 
B.M. şi V.V., a terenului intravilan în suprafaţă de 2.760 mp, situat în comuna 
Cobadin. 

Tribunalul a mai constatat că reclamantele au contestat, la data de 06.02.2012, 
dispoziţie emisă la data de 22.02.2007, susţinând că termenul de 30 de zile nici măcar 
nu a început să curgă, din moment ce dispoziţia nu le-a fost niciodată comunicată, 
deşi au recunoscut că au luat cunoştinţă despre această dispoziţie în cadrul unui 
proces de partaj ce se poartă între aceleaşi părţi. 

Pentru a ajunge la concluzia tardivităţii acţiunii, prima instanţă a constatat că, 
potrivit art. 26 alin.3 din Legea 10/2001, formularea contestaţiei împotriva dispoziţiei 
prin care s-a soluţionat notificarea persoanei îndreptăţite, este supusă unui termen de 
decădere de 30 de zile, calculat de la comunicarea acestei dispoziţii către persoana 
interesată, obligaţia de comunicare a dispoziţiei în sarcina unităţii deţinătoare 
emitente. 

Tribunalul a apreciat că, dată fiind lipsa detaliilor din legea specială privind 
modalitatea concretă de efectuare a comunicării actului, devin incidente dispoziţiile 
de drept comun în materia comunicării actelor de procedură, instituite prin art. 86 C. 
pr. civ., astfel că, această comunicare se realizează de către unitatea deţinătoare fie 
prin angajaţii proprii, fie prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire 
sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii 
acestuia. 
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Prima instanţă a considerat că stabilirea unei asemenea proceduri are ca 
finalitate nu doar asigurarea înştiinţării persoanei interesate despre emiterea unui act, 
ci şi stabilirea cu certitudine a datei de la care aceasta a luat la cunoştinţă despre 
respectivul înscris, în vederea determinării momentului de început pentru anumite 
termene de decădere; în acest context, tribunalul a apreciat că ceea ce interesează 
pentru verificarea respectării unui asemenea termen este, în final, stabilirea fără nici o 
putinţă de tăgadă a înştiinţării persoanei interesate în legătură cu emiterea actului 
supus contestaţiei şi a momentului la care această înştiinţare s-a produs, comunicarea 
actului fiind doar mijlocul procedural prin care se asigură această aducere la 
cunoştinţă, oferind totodată caracter cert datei de la care un eventual termenul de 
contestare începe să curgă.  

Prima instanţă a mai arătat că prin adresa nr. 4377/06.03.2007, reclamantele au 
fost notificate ca pe data de 14.03.2007 să se prezinte în vederea punerii în posesie a 
terenului în suprafaţă de 2.760 mp, conform dispoziţiei de restituire nr. 
1653/22.02.2007 şi a planului de situaţie anexat, iar de această adresă reclamantele au 
luat cunoştinţă, din moment ce au şi răspuns în scris: prin cererea formulată la data de 
13.03.2007 şi înregistrată la Primăria Cobadin sub nr. 4548/14.03.2007, reclamantele 
au comunicat că nu se pot prezenta pentru punerea în posesie, invocând starea de 
sănătate precară, dovedită prin acte medicale anexate. 
           În aceste condiţii, tribunalul a concluzionat că data de 13.03.2007 este aceea în 
care reclamantele au luat cunoştinţă de existenţa şi cuprinsul dispoziţiei nr. 
1653/22.02.2007, deoarece, în ipoteza în care ar fi fost în necunoştinţă de cauză cu 
privire la emiterea dispoziţiei de restituire, ar fi putut ca în cuprinsul aceleiaşi adrese 
să solicite lămuriri în acest sens sau chiar comunicarea deciziei, lucru care nu s-a 
întâmplat, atitudinea de la acel moment a reclamantelor confirmând la rândul său 
comunicarea dispoziţiei menţionate.     

Deoarece momentul  13.03.2007 este contestat de reclamante, tribunalul a  
subliniat că acestea nu au tăgăduit totuşi împrejurarea că au aflat despre existenţa 
dispoziţiei contestate cu prilejul judecării dosarului nr. 4793/256/2010 aflat în apel pe 
rolul Tribunalului Constanţa, într-un litigiu declanşat în anul 2008, iniţial înregistrat 
pe rolul Judecătoriei Medgidia sub nr. 389/256/2008. 

Prima instanţă a mai observat că, în cadrul dosarului nr. 389/256/2008, având 
ca obiect partajul averii succesorale rămase de pe urma defuncţilor B.A. şi B.G., 
reclamantele au fost chemate în judecată de către pârâtele din cererea de faţă B.M. şi 
V.V., unul dintre imobilele incluse în masa succesorală fiind chiar terenul în 
suprafaţă de 2.760 mp, restituit prin dispoziţia nr. 1653/22.02.2007, acest act a fost 
depus la dosar încă din primul ciclu procesual, fiind comunicată cu acest prilej şi 
reclamantelor F.L. şi C.S., pârâte în cauza menţionată. 

Tribunalul a considerat că termenul de 30 de zile stabilit de art. 26 alin.3 din 
Legea 10/2001 era împlinit în condiţiile în care reclamantele erau pe deplin informate 
asupra măsurilor reparatorii dispuse, acceptând chiar intrarea în circuitul civil a 
dispoziţiei, orice altă interpretare a textul legii fiind nu doar formaliste şi rigide, ci 
chiar aptă a încuraja abuzul de drept procesual, întrucât acceptarea ipotezei avansate 
de reclamante ar implica recunoaşterea posibilităţii ca momentul formulării 
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contestaţiei să poată fi ales de reclamante, cu eludarea termenului de decădere impus 
de lege. 

Împotriva acestei decizii au formulat recurs reclamantele, prin care au criticat 
hotărârea primei instanţe fără a indica vreuna dintre prevederile art. 304 C. pr. civ. - 
dar invocând o greşită interpretare a legii -, solicitând casarea hotărârii şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe în vederea continuării judecării fondului 
cauzei. 
 În motivarea căii de atac, s-a arătat că nu s-a făcut dovada cu borderoul de 
corespondenţă sau cu dovada de comunicare că dispoziţia 1753/22.02.2007 emisă de 
Primarul comunei Cobadin ar fi fost vreodată comunicată de organul emitent către 
cele două reclamante şi, cu toate că însăşi instanţa de judecată arată că „nu există nici 
în acest caz o dovadă a primirii sub semnătură a înscrisului de către reclamante”, 
totuşi se susţine că, reclamantele ar fi luat la cunoştinţă printr-o adresă a Primăriei 
prin care erau convocate la punerea în posesia despre existenţa acestei dispoziţii; un 
alt argument este acela că, în condiţiile existenţei pe rolul instanţelor a dosarului nr. 
4793/256/2010, în prezent suspendat de Tribunalul Constanţa până la soluţionarea 
acestei cauze, este fără dubiu faptul că dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa celor două 
reclamante cu ocazia acestui litigiu. 
 În critica sentinţei recurate s-a învederat că raţionamentul instanţei este unul 
greşit, contrar legii, supus condiţiei de existenţă a unor evenimente aleatorii cum este 
formularea acţiunii de partaj şi presupunerea ca fiind convocate la punerea în posesie 
au aflat despre dispoziţie. 

În argumentarea căii de atac, s-a mai precizat că Legea 10/2001 nu prevede o 
procedură specială de comunicare a dispoziţiei sau deciziei de soluţionare a 
notificării, în lege făcându-se referire la modalitatea de comunicare  a actelor de către 
unitatea învestită cu soluţionarea notificării, doar în art. 27 alin.3, text prin care se 
reglementează obligaţia unităţii notificate de a comunica persoanei îndreptăţite cine 
este unitatea deţinătoare „prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire…”. 
 Recurentele au învederat că, din interpretarea acestor texte rezultă foarte clar 
că, pentru a determina momentul la care începe să curgă termenul de 30 de zile, 
trebuie stabilit momentul la care s-a făcut comunicarea dispoziţiei şi nu momentul 
luării la cunoştinţă prin orice alte mijloace; apoi, în practica Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie s-a decis că, deşi nu se prevede o procedură de comunicare pentru dispoziţiile 
unităţii deţinătoare cu privire la notificările cu care a fost învestită, sunt aplicabile 
prin analogie dispoziţiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de 
procedură (decizia nr. 6572/11.10.2007). 
 De aceea, petenţii recurenţi sunt de părere că aplicabilitatea art. 86 alin. 2 C. pr. 
civ. – potrivit cu care, atunci când comunicarea nu se face prin angajaţii proprii, 
aceasta se va face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire, sau prin 
alte mijloace de transmitere a actului cu confirmarea primirii acestuia - rezultă din 
dispoziţiile art. 27 alin.3 din Legea nr. 10/2001 în care se arată cum se face 
comunicarea altor acte emise în legătură cu soluţionarea notificării. 

Un alt argument din recurs îl constituie susţinerea că, atâta vreme cat nu s-a 
făcut dovada că dispoziţia atacată a fost comunicată cu confirmare de primire de către 
unitatea deţinătoare în cel mult 10 zile de la data emiterii actului contestat, 
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reclamantele sunt în termen să conteste dispoziţia, fiind lipsită de eficienţă juridică 
împrejurarea că ar fi luat cunoştinţă de dispoziţie cu ocazia procesului de partaj; toate 
aceste considerente ce ţin de interpretarea legii şi de aplicarea acesteia, de argumente 
de analogie, logice, sunt motivele pentru care recurentele reclamante apreciază că 
soluţia instanţei este nelegală şi se impune modificarea acesteia în totalitate, în sensul 
respingerii excepţiei tardivităţii contestaţiei. 
 Analizând decizia recurată prin prisma motivelor de nelegalitate invocate de 
recurentă, curtea constată că recursul este neîntemeiat şi urmează a fi respins ca atare.   
 Astfel, după cum reiese din acţiunea introductivă la 06.02.2012, reclamantele 
F.L. şi  C.S. au solicitat anularea unei dispoziţii emise în temeiul Legii 10/2001 la 
22.02.2007, constatarea că doar ele (nu împreună cu pârâtele B.M. şi V.V.) au 
calitatea de persoane îndreptăţite la emiterea unei dispoziţii de restituire în natură a 
terenului doar către reclamante. 
 După cum rezultă din conţinutul dispoziţiei nr. 1653/22.02.2007, în 
soluţionarea notificărilor nr. 324, 325 şi 516/2001, primarul Comunei Cobadin a 
dispus restituirea în natură a suprafeţei de 2.760 mp situată în comuna Cobadin către 
părţile din prezenta cauză F.L., C.S., B.M. şi V.V.. 
 Prin procesul-verbal din 14.03.2007, Comisia de aplicare a Legii 10/2001 din 
cadrul Primăriei Cobadin a dispus punerea în posesie a notificantelor cu bunul 
restituit în natură; conform acestui înscris, reclamantele F.L. şi C.S. nu au semnat de 
primire, ci doar B.M. şi V.V. pentru care semnează numai  V.V. în dreptul căreia 
apare menţiunea „procură autentică nr. 3578/18.12.2005 B.N.P. C.”. 
 Conform borderoului de predare corespondenţă către Oficiul Poştal Cobadin, la 
06.03.2007 s-a comunicat numitei „ F.L. (Bucureşti)” o documentaţie înregistrată la 
poştă sub nr. 4377; nu există la dosarul cauzei dovezi de comunicare a dispoziţiei cu 
nr. 1653/22.07.2007 către C.S.  şi nici confirmări de primire a acestui act din partea 
ambelor reclamante. 
 Prin încheierea nr. 9491/27.07.2007, proprietatea celor patru asupra terenului 
de 2.760 mp a fost intabulată în Cartea funciară 10471 a localităţii Cobadin. 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Medgidia la 29.01.2008 sub nr. 
389/256/2008, reclamatele B.M. şi V.V. le-au chemat în judecată pe pârâtele C.S. şi 
F.L., pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate masa succesorală 
rămasă de pe urma defuncţilor B.G. şi B.A., să se constate calitatea de moştenitori şi 
cotele legale, ieşirea din indiviziune prin atribuirea de loturi în natură; printre 
bunurile a căror împărţire au solicitat-o reclamantele s-a numărat şi suprafaţa de 2760 
m.p. din comuna Cobadin, judeţul Constanţa despre care s-a arătat că a fost restituită 
la cererea părţilor în baza Legii nr.10/2001 prin dispoziţie de restituire nr. 
1653/22.02.2007 emisă de Primarul Comunei Cobadin, judeţul Constanţa, care a fost 
depusă în copie (conform sentinţei civile nr. 445/C/17.02.2009 a Judecătoriei 
Medgidia). 

La de 04.03.2008, pârâtele C.S. şi F.L. (care au fost asistate de avocat în tot 
cursul judecării dosarului nr. 389/256/2008 şi, după casare, cu nr. 4793/256/2010) au 
formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care au confirmat că masa 
succesorală se compune din terenurile arătate de reclamante, dar au susţinut că 
moştenitori ai defunctului B.G. sunt B.A., cu cotă de 1/3 din masa succesorală, în 
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calitate de soţie supravieţuitoare şi B.N., în calitate de tată şi R. (fostă B.) M., mama 
reclamantelor, în calitate de soră, care deţin împreună 2/3 din masa succesorală, astfel 
că această cote de 2/3 din întreg dreptul de proprietate le revine lor (conform sentinţei 
civile nr. 2621/C/11.07.2011 a Judecătoriei Medgidia). 

Prin sentinţa civilă nr. 445/C/ 17.02.2009 (dosarul civil nr. 389/256/2008), 
Judecătoria Medgidia a admis acţiunea şi, în parte, cererea reconvenţională şi a 
constatat  că   masa   succesorală   rămasă   de  pe  urma  defuncţilor: B.G. şi A. era 
alcătuită, printre altele, şi din suprafaţa de 2.760 m.p. situat în comuna Cobadin, 
judeţul Constanţa conform dispoziţiei de restituire nr. 1653/22.02.2007 emisă de 
Primăria comunei Cobadin, judeţul Constanţa; au fost alcătuite loturi în natură prin 
care fiecăreia dintre părţi i s-a atribuit şi o suprafaţă din trenul atribuit din dispoziţia 
nr. 1653/22.02.2007. 

Împotriva sentinţei civile nr. 445/C/ 17.02.2009 au formulat apel doar C.S. şi 
F.L. prin care s-a învederat, printre altele, că atât dispoziţia emisă în temeiul Legii nr. 
10/2001, cât şi titlul de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991 au ca titulari pe 
B.G. şi B.A. iar cele două suprafeţe de teren au fost dobândite în timpul căsătoriei, în 
indiviziune, potrivit codului civil, astfel că cele două titluri de proprietate cu 
consemna că reconstituirea sau retrocedarea se face de pe urma ambilor soţi. 

Prin decizia civilă nr. 625/30.06.2009, Tribunalul Constanţa a admis apelul 
pârâtelor şi a desfiinţat hotărârea atacată trimiţând cauza la rejudecare, considerând 
că  Judecătoria Medgidia nu a soluţionat fondul. 

Prin încheierea de admitere în principiu din 25.10.2010 (dosar nr. 
4793/256/2010), Judecătoria Medgidia a constatat că face parte din masa succesorală 
rămasă după defuncţii B.G. şi B.A. şi suprafaţa de 2.760 m.p. situată în comuna 
Cobadin conform dispoziţiei de restituire nr. 1653/22.02.2007 din care C.S. şi F.L. au 
câte o cotă de 1/2 din masa succesorală de ½ rămasă de pe urma defunctei B.A.. 

Prin sentinţa civilă nr. 2621/C/11.07.2011, Judecătoria Medgidia a admis 
cererea de chemare în judecată şi a dispus ieşirea din indiviziunea a părţilor privind 
bunurile asupra terenului în suprafaţa de 2.760 m.p. din comuna Cobadin, judeţul 
Constanţa care a fost restituit moştenitorilor în baza dispoziţia de restituire nr. 
1653/2007, atribuind fiecărei părţi câte o suprafaţă de 690 mp.  

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel doar pârâta C.S., apel a cărui 
judecată a fost suspendată la 13.02.2012 în temeiul art.244 alin.1 pct.1 C. pr. civ. 
până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.1248/118/2012 al Tribunalului 
Constanţa (prezenta pricină) 
 După cum a arătat şi prima instanţă, potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 
10/2001, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau de respingere a cererii de 
restituire în natură poate fi atacata de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia 
civila a tribunalului în a cărui circumscripţie se afla sediul unităţii deţinătoare 
investită cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Just s-a observat că Legea nr. 10/2001 nu conţine nicio dispoziţie referitoare la 
modalitatea în care se face comunicarea prevăzută de art. 26 alin.3; situaţia este 
identică şi în privinţa H.G. 250/2007 cuprinzând normele metodologice de aplicare a 
Legii 10/2001, legiuitorul omiţând să reglementeze şi situaţia juridică a acestei 
comunicări, deşi de buna îndeplinire a obligaţiei de comunicare a actului de 
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soluţionare a notificării depinde efectiva posibilitate de exercitare a dreptului de acces 
la justiţie privind contestarea măsurii dispuse de unitatea deţinătoare. 
 Se observă că, în materia comunicărilor efectuate de persoana juridică 
notificată, Legea 10/2001 conţine o singură prevedere la art. 27 alin.2 şi 3; în ipoteza 
acestor texte, dacă cel care a primit notificarea nu deţine imobilul pentru care se 
solicită măsuri reparatorii (sau o parte din acesta) s-a instituit obligaţia de a comunica 
persoanei îndreptăţite deţinătorul imobilului; deoarece, de această comunicare este 
legat dreptul de a face o nouă notificare adresată celui care s-a indicat a fi deţinătorul 
imobilului (alin.4), legea a instituit, doar pentru această situaţie, obligaţia 
comunicării informaţiei prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
 Pentru că această modalitate de comunicare pare a fi reglementată pentru o 
situaţie absolut excepţională, cu consecinţa renaşterii dreptului de a formula 
notificarea prevăzută de art. 22 (uneori, chiar şi la mult timp după expirarea 
termenului legal), aplicarea ei prin analogie şi în situaţia vizată de art. 26 alin.3 din 
Legea 10/2001 este împiedicată de principiul exceptio est strictissmae 
interpretationis. 
 În aceste condiţii, trebuie calificată natura juridică a „contestaţiei” (denumire 
dată de doctrină şi jurisprudenţă, pentru că legea stipulează că decizia/dispoziţia 
„poate fi atacată”) prevăzută de art. 26 alin.3 şi apoi determinarea regulilor care 
alcătuiesc această instituţie juridică. 
 Mecanismul de punere în aplicare a Legii 10/2001 este alcătuit din două etape 
succesive, din care prima este obligatorie iar a doua facultativă şi eventuală - pentru 
că priveşte controlul judecătoresc al actelor emise în temeiul legii în cadrul procedurii 
administrative prealabile. 
 După epuizarea acestei proceduri administrative obligatorii, cei nemulţumiţi de 
modul de soluţionare a cererilor lor de acordare a măsurilor reparatorii (iar nu doar 
cei care consideră nelegale soluţiile de respingere a notificărilor sau de respingere a 
cererilor de restituire în natură, actuala reglementare fiind deficitară din acest punct 
de vedere), pot apela la justiţie în vederea satisfacerii dreptului lor, pretins încălcat în 
etapa administrativă, sub sancţiunea pierderii dreptului de a solicita în justiţie măsuri 
reparatorii. 
 Deşi reglementarea căilor de atac „în condiţiile legii” este un principiu 
constituţional (art. 129), iar Legea 10/2001 reglementează în cadrul procedurii 
judiciare un drept la acţiune în justiţie, care, în funcţie de situaţia concretă îmbracă o 
haină juridică distinctă (atacarea deciziei/dispoziţiei – art. 26 alin.3; acţiune în justiţie 
contra refuzului de a răspunde; acţiune contra Statului prin Ministerul Finanţelor 
Publice – art. 28 alin.3; acţiune în pretenţii pentru stabilirea despăgubirilor conform 
legii speciale, contra instituţiei care a efectuat privatizarea – art. 29), jurisprudenţa a 
adoptat o opinie conform căreia  acţiunea exercitată în temeiul art. 26 alin.3 din legea 
10/2001 are natura juridică a unei căi de atac. 
 Astfel, în Decizia nr. XX/2007, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie au stabilit că „în raport cu spiritul reglementărilor de ansamblu date prin 
Legea nr. 10/2001, atribuţia instanţei judecătoreşti de a soluţiona calea de atac 
exercitată împotriva deciziei/dispoziţiei de respingere a cererii de restituire a 
imobilului în natură nu este restrânsă doar la o prerogativă formală de a dispune 
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emiterea unei alte decizii/dispoziţii în locul celei pe care o anulează, ci impune ca, în 
cadrul plenitudinii sale de jurisdicţie, nelimitată în această materie prin vreo 
dispoziţie legală, să dispună ea direct restituirea în natură a imobilului ce face 
obiectul litigiului” (decizie care, alături de dec. nr. XXVII/2011 califică acţiunea 
formulată în baza art. 26 alin. 3 ca fiind „contestaţie”).  
 În acest cadru s-ar pune problema incidenţei dispoziţiilor Codului de procedură 
civilă, cap. II „Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură”, titlul II Cartea a II-a în 
temeiul prevederilor art. 721 C. pr. civ. conform cu care dispoziţiile codului 
alcătuiesc procedura de drept comun în materie civilă şi comercială; ele se aplică şi în 
materiile prevăzute de alte legi, în măsura în care acestea nu cuprind dispoziţii 
potrivnice. 
 Totuşi, chiar partea introductivă a textului citat care vorbeşte de „procedura de 
drept comun” impune concluzia că dispoziţiile codului sunt aplicabile unor procese 
începute, unor judecăţi declanşate, iar nu unor situaţii prealabile eventualului demers 
judiciar. 
 De aceea, este discutabilă şi aplicabilitatea literală prevederilor art. 86 C. pr. 
civ. căreia prima instanţă i-a făcut o transpunere în practică, adaptată la specificul 
Legii 10/2001 prin înlocuirea instanţei din ipoteza textului cu unitatea deţinătoare. 
 Cu toate acestea, din soluţia normativă a art. 86 C. pr. civ. trebuie reţinut că se 
consideră similar transmiterii prin „scrisoare recomandată cu confirmare de primire” 
orice transmitere a textului actului, indiferent de modalitate şi indiferent de cel care 
face această comunicare, dacă există certitudinea transmiterii şi posibilitatea 
confirmării primii actului. 
 Aceasta va însemna că - deşi unitatea deţinătoare nu a făcut comunicarea 
prevăzută de art. 26 alin.3 din Legea nr. 10/2001 (sau nu a reuşit să facă dovada 
acestei comunicări) - dacă, din orice împrejurări, se poate stabili cu certitudine atât că 
persoana îndreptăţită a putut lua cunoştinţă de conţinutul unei dispoziţii/decizii care o 
nemulţumeşte cât şi data la care persoana a valorificat (sau ar fi trebuit să o facă) 
această posibilitate, trebuie să se stabilească că, din acel moment, începe să curgă 
termenul de contestare prevăzut de art. 26 alin.3. 
 Este adevărat că, în acest fel, pare a se aplica sancţiunea decăderii unei 
persoane care, aparent, nu a avut posibilitatea de a lua cunoştinţă de conţinutul unui 
act care o nemulţumeşte însă, în favoarea acestei soluţii joacă mai multe argumente. 
 În primul rând, în materia căilor de atac (ordinare sau extraordinare), 
legiuitorul acceptă că termenul de formulare poate începe să curgă chiar dacă 
hotărârea judecătorească nu a fost comunicată părţii. 

Spre exemplu, în materia apelului şi recursului, conform art. 284 alin.3 C. pr. 
civ., termenul curge de la data exercitării căii de atac, chiar dacă hotărârea nu s-a 
comunicat (menţionarea acestei prevederi se face cu titlu de exemplu pentru a se 
putea trage concluzia unui principiu legal, iar nu pentru a se concluziona asupra 
aplicării prin analogie, ştiut fiind că situaţiile de echipolenţă sunt de strictă aplicare); 
apoi, în materia contestaţiei în anulare (art. 318 teza a II-a) sau a revizuirii (art. 323 
pct. 3 şi pct. 4) termenul pentru formularea căii extraordinare de atac începe a curge 
de la momentul când partea interesată a luat cunoştinţă de înscrisurile noi (323 pct. 4) 
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sau de hotărârea judecătorească (celelalte ipoteze) pe care se bazează calea 
extraordinară de atac. 
 Pe lângă aceste argumente care vin în sprijinul corectitudinii hotărârii primei 
instanţe din perspectiva constatării că o astfel de soluţie nu este complet repudiată de 
legiuitor (care, în mod interesant, limitează în timp posibilitatea unor căi de atac 
extraordinare în art. 318 teza finală sau art. 323 pct. 4 C. pr. civ., apreciind deci 
abuzivă exercitarea acestora după o lungă perioadă, chiar dacă motivul există), mai 
trebuie adăugat că soluţia de respingere a contestaţiei ca tardivă corespunde 
imperativului exercitării drepturilor cu bună-credinţă stabilit de art. 57 din Constituţia 
României şi art. 723 C. pr. civ. 

Astfel, conform art. 723 C. pr. civ., drepturile procedurale (printre care şi cel 
de a acţiona în justiţie sau de a introduce căile legale de atac) trebuie exercitate cu 
bună-credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege, partea 
care foloseşte aceste drepturi în chip abuziv putând răspunde pentru pagubele 
pricinuite; s-a realizat astfel transpunerea în plan procesual a unui principiu 
constituţional (art. 57 Constituţie) privind exercitarea  drepturilor cu bună credinţă. 

Legiuitorul nu dă o definiţie a  conceptului de „bună credinţă” şi nici a situaţiei 
contrare acesteia „rea credinţă” (sau, în exprimarea legală, folosirea de drepturi în 
chip abuziv), însă aceasta poate reieşi din interpretarea unor dispoziţii legale  
particulare, în care s-a considerat că lipseşte buna credinţă, astfel încât  se poate 
deduce per a contrario definirea acestui principiu. 

Astfel, la art. 108 al. 1 C. pr. civ., s-au prevăzut pentru anumite cazuri, situaţii 
în care se consideră că, folosind anumite drepturi sau căi procedurale, o persoană a 
acţionat cu rea-credinţă. Enumerarea duce la concluzia că se uzează de drepturi 
procedurale în chip abuziv atunci când nu se intenţionează obţinerea folosului 
obişnuit prin acel mijloc procedural, ci un alt avantaj, care  nu ar fi fost permis în  
condiţii normale. 

Astfel, atunci când: nu urmăreşte, printr-o acţiune de chemare în judecată, 
recunoaşterea dreptul pretins încălcat, ci doar conferirea calităţii de parte într-un 
proces unei persoane sau transformarea unui drept intr-unul litigios; când, prin  
formularea  unei cereri de recuzare, nu se doreşte îndepărtarea judecătorului ce ar 
putea fi imparţial de la soluţionarea unei cauze, ci amânarea judecăţii; când, printr-o 
cerere de sechestru, nu se urmăreşte asigurarea creanţei reclamantului, ci doar 
indisponibilizarea unor bunuri ale pârâtului; când nu se urmăreşte legala citare a 
părţii prin publicitate, ci doar împiedicarea acesteia să aibă cunoştinţă de proces dacă 
ar fi fost citat la domiciliul cunoscut ş.a.  se consideră de  legiuitor că s-a acţionat cu 
rea credinţă. 

Aplicând aceste principii la situaţia concretă a cauzei, se constată că, invocând 
obligativitatea comunicării dispoziţiei contestate de către Primăria Cobadin (obligaţie 
oricum cu un conţinut legal incert chiar şi pentru reclamante care în recurs vorbesc 
fie despre borderoul de corespondenţă fie despre o scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire) - just, de altfel, date fiind prevederile art. 26 alin. 3 din L. 
10/2001-, recurentele nu şi-au exercitat drepturile lor cu bună-credinţă. 
 Aici trebuie revenit la situaţia concretă a reclamantelor, al căror drept de 
proprietate stabilit prin dispoziţia nr. 1653/22.02.2007 a fost intabulat în Cartea 
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funciară a comunei Cobadin cu nr. 10471 prin încheierea 9491/27.07.2007 care a fost 
comunicată părţilor. 
 Deoarece nu există la dosar dovada acestor comunicări, certitudinea cunoaşterii 
în întregime a dispoziţiei 1653/2007 reiese în mod indubitabil din desfăşurarea 
dosarului nr. 398/256/2008. 
 După cum s-a arătat anterior, prin acţiunea introdusă la 29.01.2008, pârâtele 
din prezenta cauză au solicitat partajarea bunurilor rămase de pe urma lui B.G. şi A. 
(pretinşi autori comuni) printre care şi suprafaţa de 2760 mp atribuită prin dispoziţia 
nr. 1765/22.02.2007 care a fost anexată acţiunii şi deci comunicată numitelor C.S. şi 
F.L. odată cu această cerere de partaj. 
 Mai mult, la 04.03.2008 C.S. şi F.L. au formulat o întâmpinare în care au 
recunoscut că în patrimoniul autorilor lor s-au găsit bunurile invocate în acţiune (deci 
şi suprafaţa de 2.760 mp), dar au pretins că doar ele au calitatea de moştenitoare ale 
lui B.G. şi Alexandrina. 
 Momentul formulării acestei cereri reconvenţionale reprezintă data de la care 
recurentele nu mai pot susţine că nu au avut cunoştinţă de dispoziţia nr. 1653/2007 
faţă de constatarea că au formulat pretenţii proprii bazate pe conţinutul acesteia. 
 Concluzia exercitării cu rea-credinţă a dreptului recurentelor de a pretinde 
comunicarea dispoziţiei 1653/2007 mai rezultă din faptul că, prin reţinerea unei 
anume situaţii din conţinutul acestui act, Judecătoria Medgidia a pronunţat de două 
ori ieşirea din indiviziune a părţilor asupra terenului de 2.760 mp (inclusiv prin 
stabilirea în favoarea tuturor coindivizarelor a câte unui lot de ¼ din suprafaţa în 
discuţie), iar sentinţele de partaj – în care se indica dispoziţia nr. 1653/22.02.2007 de 
zeci de ori – au fost atacate cu apel chiar de C.S. şi F.L.. 
 De aceea, chiar dacă nu s-a putut face dovada comunicării dispoziţiei în cauză 
de către unitatea deţinătoare, în mod indubitabil cele două recurente au avut deplina 
cunoştinţă a măsurilor dispuse prin acest act cu mult timp înaintea datei de 
06.01.2012 (termenul de 30 de zile calculat prin raportare la data introducerii 
prezentei acţiuni), respectiv încă din anul 2008, astfel că prezenta contestaţie este 
tardivă, soluţia primei instanţe de aplicare a acţiunii decăderii fiind deci una corectă, 
în deplină concordanţă şi cu comportamentul procesual al recurentelor cărora, 
pierderea dreptului de a ataca în justiţie dispoziţia 1653/2007, le este complet 
imputabilă. 

Decizia civilă nr. 95/C/11.02.2013 
Judecător redactor Gabriel Lefter 

 

5. Expropriere. Stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru bunul ce 
urmează a fi expropriat. Excepţia prematurităţii formulării acţiunii 
reclamanţilor. 

 
 Spre deosebire de procedura de drept comun a exproprierii, în procedura specială 
reglementată de Legea nr. 255/2010, etapa judiciară este declanşată de către persoanele 
îndreptăţite la despăgubiri, nemulţumite de hotărârea pronunţată de Comisia înfiinţată la nivelul 
fiecărei unităţi administrativ - teritoriale în raza teritorială a căreia se află imobile expropriabile, 
conform art. 20 din lege. 
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 Astfel, conform art. 22 din lege „Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii 
prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de 
prescripţie care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate 
către expropriator, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor şi transferul dreptului de proprietate.” 
 Prin urmare,  declanşarea procedurii judiciare a exproprierii, conform art. 22 din Legea nr. 
255/2010 este precedată de emiterea hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii pentru 
terenul expropriat, hotărâre ce se emite pentru titularii dreptului de proprietate  ai terenului 
expropriat (art. 18 coroborat cu art. 19 din lege). 

Art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 prevede în mod expres că “Transferul dreptului de 
proprietate publică asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în 
proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ–teritoriale şi în administrarea 
expropriatorului operează de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de către 
expropriator ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii”. 

Lipsirea proprietarului de posesia imobilului anterior consemnării despăgubirii pentru 
terenul expropriat la dispoziţia proprietarului de drept, deschide acestuia calea acţiunii în 
revendicare şi dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul produs, conform art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la CEDO, astfel încât nu se poate reţine fundamentat că o condiţionare a 
exercitării acţiunii reglementată de art. 22 din Legea nr. 255/2010 de existenţa unei hotărâri de 
stabilire a despăgubirii este de natură să afecteze însăşi substanţa dreptului de proprietate al 
persoanei menţionate în decizia de expropriere nr. 604/2011, decizie care nu poate fi identificată 
cu hotărârea de stabilire a despăgubirilor, cum greşit a reţinut instanţa de fond. 

 
Legea nr. 255/2010 

Art. 6 alin.(1) din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului 
 şi a Libertăţilor Fundamentale 

CEDO - Cauza Le Compte, Van Leuven şi De Meyere 
 contra Belgiei (23.06.1981) 

 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 13485/118/2011 pe rolul Tribunalului 
Constanţa, reclamanţii [...] şi [...] au solicitat în contradictoriu cu pârâtul Statul 
Român, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
S.A. stabilirea despăgubirilor pentru exproprierea terenului în suprafaţă de 12 mp, 
situat în extravilanul localităţii Medgidia, judeţul Constanţa, parcela [...], având nr. 
cadastral …, anularea parţială a deciziei de expropriere nr. 604/19.05.2011 poziţia 25, 
precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că despăgubirea a fost stabilită la un 
nivel mai mic decât valoarea reală a terenului şi fără a se acorda şi daunele cauzate ca 
urmare a exproprierii, având în vedere că terenul ar fi produs recolte considerabile, 
impunându-se astfel plata unor daune care să compenseze valoarea recoltei. De 
asemenea, la stabilirea despăgubirii trebuie ţinut cont că statul încasează beneficii 
importante sub forma taxei de autostradă, precum şi că reclamanţii nu doreau să 
vândă terenul, iar cheltuielile în vederea achiziţionării altui teren vor cuprinde şi taxe 
notariale şi comisioane ale agenţiilor imobiliare. 

Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca 
nefondată, arătând că terenul a fost evaluat în conformitate cu standardele 
internaţionale de evaluare şi reflectă valoarea acestuia.   
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De asemenea, pârâtul a invocat excepţia prematurităţii acţiunii, motivând că 
reclamanţii nu pot contesta cuantumul despăgubirilor acordate, cât timp nu a fost 
emisă hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor. 

În cauză instanţa a administrat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză tehnică 
imobiliară întocmită de către o comisie de experţi, având ca obiectiv -  stabilirea 
valorii despăgubirilor conform dispoziţiilor art.26 din legea nr.33/1994. 

Prin sentinţa civilă nr. 2612 din 29.05.2013  Tribunalul Constanţa a admis 
acţiunea reclamanţilor [...] şi [...], formulată în contradictoriu cu pârâtul Statul 
Român prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
S.A. aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  

A anulat în parte decizia de expropriere nr.604/19.05.2011 şi Anexă, a 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A., respectiv numai în ceea ce priveşte menţiunile 
cuprinse la poziţia 25, referitoare la cuantumul despăgubirilor acordate 
reclamanţilor.  

A stabilit despăgubirile cuvenite reclamanţilor pentru exproprierea terenului 
în suprafaţă de 12 mp, situat în extravilanul localităţii Medgidia, jud.Constanţa, 
parcela …, având nr.cadastral …, la suma de 331 lei. Plata despăgubirilor către 
reclamanţi se va face după rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 

A obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 3000 lei, 
reprezentând onorariu experţi. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul a avut în vedere următoarele: 
Asupra  excepţiei de prematuritate a acţiunii: 
Instanţa a respins această excepţie prin încheierea de şedinţă pronunţată la data 

de 14.03.2013, pentru următoarele considerente: 
Obiectul cererii formulate de către reclamanţi îl constituie stabilirea 

cuantumului despăgubirilor pentru bunul ce urmează a fi expropriat, respectiv terenul 
situat în Ciocârlia, …, cu nr. cadastral …, în suprafaţă de 12 mp, precum şi anularea 
parţială a Deciziei nr.604/19.05.2011 poziţia 25 cu privire la cuantumul 
despăgubirilor. 

Prin dispoziţiile Legii nr.255/2010 se stabileşte că în termen de 5 zile de la 
emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeşte comisia de verificare a 
dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată 
şi constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către 
proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii. 

Conform art.22 alin 1 din Legea nr.255/2010, expropriatul nemulţumit de 
cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti 
competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost 
comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea 
decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator 
asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă 
efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de 
proprietate. 
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În consecinţă, pentru a lua naştere dreptul reclamanţilor de a contesta, în 
calitate de persoane expropriate, cuantumul despăgubirilor stabilite de expropriator, 
este necesar ca acesta să emite o hotărâre în acest sens. 

În prezenta cauză, cu referire la terenul din litigiu, a fost emisă decizia 
nr.604/19.05.2011, de expropriere, în temeiul disp.art.9 alin1 din Legea nr.255/2010 
şi art.6 din Normele metodologice de aplicare a legii. Conform acestei decizii la 
poziţia 25 sunt menţionate: numele proprietarilor reclamanţi, parcela …, cu nr. 
cadastral …, în suprafaţa de 12 mp, precum şi valoarea despăgubirilor, respectiv 
suma de 6 lei. 

În cuprinsul deciziei nr. 604/19.05.2011 se consemnează că aceasta constituie 
titlu executoriu pentru predarea imobilelor menţionate în anexă, că transferul 
dreptului de proprietate operează de drept la data emiterii, precum şi faptul  că sumele 
aferente despăgubirilor au fost consemnate. 

În consecinţă, până la momentul sesizării instanţei de judecată de către 
reclamanţi fusese emisă o decizie de stabilire a cuantumului despăgubirilor propuse, 
conform dispoziţiilor legale mai sus-menţionate, situaţie în care instanţa reţine că 
cererea nu este prematură, în raport de situaţia concretă  şi de dispoziţiile art. 22 din 
Legea nr. 255/2010. 

Pe fondul cauzei s-a reţinut că pretenţiile reclamanţilor sunt întemeiate, 
întrucât despăgubirea de 6 lei pentru terenul expropriat în suprafaţă de 12 mp, astfel 
cum a fost menţionată în decizia nr. 604/19.05.2011, poziţia nr. 25, este inferioară 
valorii reale a terenului, determinată conform art. 26 din Legea nr. 33/1994, aspect 
statuat în raportul de expertiză efectuat în cauză – opinia majoritară, probă însuşită de 
instanţa de fond. 

S-a constatat că potrivit dispoziţiilor art. 26 din legea nr. 33/1994 la calcularea 
cuantumului despăgubirilor, experţii şi instanţa de judecată vor ţine seama de preţul 
cu care se vând în mod obişnuit imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-
teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse 
proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi 
dovezile prezentate de aceştia. 

Prin raportul de expertiză efectuat în cauză, astfel cum a fost refăcut, în opinia 
majoritară, prin raportarea la standardele de evaluare internaţionale, valoarea de 
circulaţie a terenului în litigiu a fost determinată la suma de 27,57 mp, respectiv 
valoarea de 331 lei, pârâtul Statul Român în calitate de expropriator fiind obligat să 
plătească reclamanţilor o despăgubire de 331 lei. 

Conform art. 274 Cod procedură civilă a fost obligată pârâtul la plata sumei de 
3000 lei reprezentând onorariul experţilor, către reclamanţi. 

Împotriva acestei sentinţe şi a încheierii din 14.03.2013 a declarat apel 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, care le-a criticat pentru 
nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele considerente: 

1. În mod greşit prima instanţă a respins excepţia prematurităţii acţiunii prin 
încheierea din 14.03.2013, deşi în speţă nu fusese emisă o hotărâre de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor conform Legii nr. 225/2010. 

Deşi au fost prezentate pe larg etapele ce se parcurg de către expropriator până 
la momentul emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, instanţa nu a 
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ţinut cont de  susţinerile pârâtei şi a respins în mod greşit excepţia prematurităţii 
acţiunii reclamanţilor. 

Primele două etape ale procedurii de expropriere reglementate de dispoziţiile 
art. 8 şi 9 din Legea nr. 255/2010 şi art. 5 alin.(3) din H.G. nr. 53/2011 nu prevăd 
dreptul reclamanţilor la acţiune contra actelor emise de expropriator, acte care nu au 
caracter individual şi nici cert în privinţa despăgubirilor, cum este cazul în speţă faţă 
de decizia de expropriere nr. 604/12.05.2011, decizie confundată de prima instanţă cu 
hotărârea de stabilire a despăgubirilor. 

Se susţine că, practic, instanţa de fond a făcut abstracţie de dispoziţiile art. 22 
alin.(1) din Legea nr. 255/2010 şi a asimilat hotărârea de stabilire a cuantumului 
despăgubirii ce trebuia emisă de Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a 
altui drept real cu decizia de expropriere emisă de expropriator şi care este o decizie 
colectivă ce vizează toţi proprietarii de terenuri aflate pe coridorul de expropriere. 

Potrivit textului de lege invocat anterior, numai din momentul comunicării 
hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii se naşte dreptul persoanei 
expropriate de a contesta cuantumul despăgubirii, fără a putea însă contesta transferul 
dreptului de proprietate către expropriator, emiterea hotărârilor făcându-se în ultima 
etapă a procedurii de expropriere vizând finalizarea formalităţilor aferente procedurii 
de expropriere. 

Faptul că reclamanţii după publicarea deciziei de expropriere au formulat 
acţiune în justiţie, fără ca acestora să li se fi valorificat aceste înscrisuri de către 
expropriator şi fără să fi fost parcurse celelalte etape ale exproprierii, fundamentează 
admiterea excepţiei prematurităţii acţiunii. 

2. Pe fondul apelului, în referire la sentinţa civilă nr. 2612/29.05.2013, susţine 
apelantul că instanţa de fond în mod greşit s-a raportat la o parcelă de teren situată în 
extravilanul localităţii Medgidia, când în realitate terenul proprietarilor reclamanţi 
supuşi exproprierii este situat în extravilanul localităţii Peştera, fapt atestat de Anexa 
la H.G. nr. 200/2011. 

Expertiza efectuată la instanţa de fond şi care a fost însuşită de către Tribunalul 
Constanţa este nelegală, întrucât cei doi experţi care au fundamentat opinia majoritară 
au analizat înscrisuri care nu aveau caracter translativ de proprietate şi pe de altă 
parte au vizat terenuri care nu se găseau în aceeaşi unitate administrativ-teritorială cu 
imobilul expropriat, respectiv din localităţile Remus Opreanu şi Municipiul 
Medgidia. 

De asemenea, experţii nu au avut în vedere destinaţia terenului la data 
exproprierii, şi anume teren agricol extravilan destinat cultivării cu cereale, aceştia 
evaluând terenul în considerarea potenţialului viticol al zonei. 

Instanţa de fond şi-a însuşit în mod netemeinic concluziile expertizei de 
evaluare – opinia majoritară a celor doi experţi – fără a analiza şi opinia expertului 
Vintilescu Iulian, desemnat de către stat. 

Prin modalitatea de realizare a expertizei, care a fost însuşită de către instanţa 
de fond, s-au încălcat dispoziţiile art. 26 din legea nr. 33/1994, precum şi decizia 
civilă nr. 5881/08.07.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi justiţie prin care s-
a statuat că, la calcularea cuantumul despăgubirii pentru terenul expropriat trebuie să 
se aibă în vedere comparabile din aceeaşi unitate administrativ-teritorială, care 
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prezintă aceleaşi caracteristici şi amplasament cu imobilul expropriat, iar sursa de 
informare să fie, pe cât posibil, constituită din tranzacţii notariale, iar nu din oferte 
din ziare. 

Analizând legalitatea încheierii pronunţate de Tribunalul Constanţa la 
data de 14.03.2013 şi sentinţei civile nr. 2612/29.05.2013, Curtea constată că 
apelul pârâtului este întemeiat şi urmează a fi admis pentru următoarele 
considerente: 

1. În referire la excepţia prematurităţii acţiunii reclamanţilor, se constată că 
prima instanţă a pronunţat o hotărâre nelegală pentru următoarele considerente: 

În situaţia lucrărilor de autostrăzi şi drumuri naţionale există o reglementare 
specială a fazei  administrative a procedurii exproprierii. Statul Român prin 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România întocmeşte o 
documentaţie tehnico-economică pentru fiecare lucrare care cuprinde date privind 
încadrarea în planurile de urbanism şi de încadrare a teritoriului, planuri cu 
amplasamentul lucrării vizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi 
Cartografie, care includ delimitarea terenurilor şi a construcţiilor propuse expropriere, 
cu indicarea numelor proprietarilor şi a ofertelor de despăgubire pe categorii de 
imobile, stabilite de către persoane autorizate în evaluare (art. 4 din Legea nr. 
255/2010). 
 Pe baza acestei documentaţii, Guvernul aprobă prin hotărâre amplasamentul 
lucrării, declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, suma globală estimată a 
despăgubirilor, termenul în care aceasta se virează într-un cont bancar al C.N.A.D.R. 
şi sursa de finanţare. Planul cu amplasamentul lucrării întocmit pentru fiecare unitate 
administrativ – teritorială se afişează la sediul consiliului local al unităţii respective şi 
este publicat într-un ziar local. 
 La nivelul fiecărei unităţi  administrative se constituie o comisie care verifică 
dreptul de proprietate ori alt drept real în temeiul căruia se formulează cererea de 
despăgubiri de către persoanele care justifică un interes legitim (art. 8 din Legea nr. 
255/2010). 
 Faza administrativă a procedurii exproprierii se încheie după emiterea de către 
comisie a unei hotărâri  în care se va preciza valoarea despăgubirilor şi modul de 
plată a acestora, concluzie ce rezultă din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 
18 şi 19 din legea nr. 255/2010. 
 Din considerentele mai sus expuse, şi în raport de situaţia de fapt existentă în 
cauză, Curtea constată că faza administrativă a exproprierii nu a fost epuizată în 
prezenta cauză, Comisia constituită  în temeiul art. 18 coroborat cu art. 19 din Legea 
nr. 255/2010,  neemiţând până la momentul sesizării instanţei de judecată nicio 
hotărâre cu privire la valoarea despăgubirilor şi modul de plată a acestora. 
 Spre deosebire de procedura de drept comun a exproprierii, în procedura 
specială reglementată de Legea nr. 255/2010, etapa judiciară este declanşată de către 
persoanele îndreptăţite la despăgubiri, nemulţumite de hotărârea pronunţată de 
Comisia înfiinţată la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale în raza 
teritorială a căreia se află imobile expropriabile, conform art. 20 din lege. 
 Astfel, conform art. 22 din lege „Expropriatul nemulţumit de cuantumul 
despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în 
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termenul general de prescripţie care curge de la data la care i-a fost comunicată 
hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor, sub sancţiunea decăderii, fără a 
putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator, iar exercitarea 
căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor 
şi transferul dreptului de proprietate.” 
 Prin urmare,  declanşarea procedurii judiciare a exproprierii, conform art. 22 
din Legea nr. 255/2010 este precedată de emiterea hotărârii de stabilire a cuantumului 
despăgubirii pentru terenul expropriat, hotărâre ce se emite pentru titularii dreptului 
de proprietate  ai terenului expropriat (art. 18 coroborat cu art. 19 din lege). 

În speţă până la momentul sesizării instanţei de judecată de către reclamanţi nu 
fusese emisă o hotărâre de stabilire a cuantumului despăgubirilor propuse 
reclamanţilor, conform dispoziţiilor legale mai sus-menţionate, situaţie în care în mod 
greşit Tribunalul Constanţa a reţinut că cererea reclamanţilor nu este prematură în 
raport de situaţia concretă şi de dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 255/2010. 

H.G. nr. 200/2011 şi decizia de expropriere nr. 604/2011 invocate de 
reclamanţi care cuprind „Lista imobilelor supuse exproprierii situate pe tronsonul 
Medgidia-Constanţa, a proprietarilor sau deţinătorilor acestora, precum şi a sumelor 
individuale aferente despăgubirilor” nu pot fi asimilate hotărârii de stabilire a 
despăgubirilor prevăzută de art. 22 din actul normativ mai sus indicat, valoarea 
estimată în această hotărâre de guvern pentru despăgubirea reclamanţilor este 
orientativă, pentru stabilirea bugetului de cheltuieli necesar pentru realizarea 
exproprierii, astfel cum rezultă din economia dispoziţiilor art. 8 din lege coroborat cu 
art. 7 din lege. 
 Art. 8 alin. (8) din Legea nr. 255/2010 prevede că „Sumele individuale 
prevăzute la art. 7 pot fi suplimentate, prin hotărâre a Guvernului la cererea 
expropriatorului, în situaţia modificării numărului de imobile necesare a fi 
expropriate, precum şi în orice alte situaţii, temeinic motivate, inclusiv pentru situaţia 
prevăzută la alin. (2) (asigurarea unei juste despăgubiri a expropriatului – art. 8 alin. 
2). 
 Decizia de expropriere nr. 604/2011 (invocată de către reclamanţi şi reţinută de 
prima instanţă ca fiind actul prin care s-au consemnat despăgubirile contestate de 
reclamanţi) a fost emisă în temeiul H.G. nr. 200/2011 şi reprezintă titlul executoriu 
pentru transferul dreptului de proprietate. Însă, pentru finalizarea procedurii de 
expropriere, este necesar a se emite şi o hotărâre de stabilire a cuantumului 
despăgubirii, care, în cauză nu a fost emisă. 
 Actul administrativ al exproprierii, respectiv decizia de expropriere nr. 
604/2011, nu poate fi asimilată hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, or 
instanţa de fond a făcut în mod greşit tocmai această asimilare, reţinând că după 
emiterea deciziei de expropriere reclamanţii au dreptul să conteste cuantumul 
despăgubirilor oferite de expropriator. 
 Prin urmare, în absenţa unei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirii 
emisă de expropriator, reclamanţilor nu le poate fi recunoscut demersul judiciar care 
să aibă ca obiect contestarea unor despăgubiri ce nu sunt încă determinate de către 
expropriator, în mod individual pentru fiecare persoană expropriată, în baza unui 
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raport de evaluare, care să aibă în vedere caracteristicile tehnico-edilitare ale fiecărui 
teren expropriat, situat pe coridorul de expropriere. 
 Această soluţie a fost de altfel consolidată în jurisprudenţa Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie (ex.: decizia civilă nr. 3307/13.06.2013 – dosar nr. 
15907/118/2011; decizia civilă 769/18.02.2013 – dosar nr. 912/118/2012 şi decizia 
civilă nr. 2485/24.04.2013 – dosar nr. 1381/118/2011, în care au figurat ca şi părţi 
aceleaşi persoane cu cele din prezenta cauză; decizia civilă nr. 2979/30.05.2013 – 
dosar nr. 13481/118/2011; decizia civilă nr. 3020/30.05.2013 – dosar nr. 
13711/118/2011). 

Această interpretare a dispoziţiilor legale nu aduce atingere însă dreptului de 
proprietate al reclamanţilor asupra terenului supus procedurii exproprierii, până la 
momentul consemnării despăgubirilor la dispoziţia expropriatului neoperând un 
transfer al dreptului de proprietate către expropriator. 

Art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255 din 4 decembrie 2010 prevede în mod expres 
că “Transferul dreptului de proprietate publică asupra imobilelor din proprietatea 
privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului sau a 
unităţilor administrativ–teritoriale şi în administrarea expropriatorului operează de 
drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de către expropriator 
ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii”. 

Prin urmare, consemnarea despăgubirii la dispoziţia expropriaţilor constituie o 
condiţie prealabilă transferului dreptului de proprietate în patrimoniul statului, iar în 
ipoteza în care expropriatul dă dovadă de rea–credinţă şi intră în posesia terenului 
anterior îndeplinirii formalităţilor legale de evaluare a terenului expropriat şi de 
consemnare a despăgubirilor la dispoziţia proprietarului supus acestei măsuri, astfel 
cum sunt reglementate de dispoziţiile art. 11, art. 18-20 din Legea nr. 255/2010, 
proprietarul terenului este îndreptăţit, pe calea dreptului comun să solicite angajarea 
răspunderii expropriatorului pentru prejudiciile cauzate prin tulburarea dreptului de 
proprietate de a se folosi de bunul său şi de a-i culege fructele. 

În acest sens sunt dispoziţiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 cererile 
formulate conform acestor dispoziţii legale sunt de competenţa instanţelor de drept 
comun şi ele se diferenţiază de acţiunea reglementată de dispoziţiile art. 22 din 
aceeaşi lege, text ce reglementează expres calea de atac, instanţa competentă şi 
procedura după care se desfăşoară acţiunea în justiţie promovată de expropriatul 
nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 din lege. Termenul de 
declanşare a procedurii judiciare începe să curgă de la data la care i-a fost comunicată 
celui expropriat  hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, conform art. 21 al. 
(1) din Legea nr. 255/2010, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele 
hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubiri şi transferului dreptului de 
proprietate. 
 Nu se poate reţine nici împrejurarea că prin această soluţie se aduce atingere 
dreptului reclamanţilor de acces la justiţie, pentru că, aşa cum arătam, reclamanţii 
sunt îndreptăţiţi să formuleze o acţiune pentru angajarea răspunderii statului pentru 
exproprierea de fapt sau pot solicita instanţei să dispună obligarea expropriatorului să 
emită o hotărâre de stabilire a despăgubirilor, cu plata de daune-interese pentru 
prejudiciul creat proprietarului expropriat. 
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 Împrejurarea că art. 19 din Legea nr. 255/2010 nu stabileşte un termen pentru 
emiterea hotărârii de despăgubire şi respectiv pentru consemnarea despăgubirilor la 
dispoziţia persoanei expropriate nu echivalează cu posibilitatea expropriatorului de a 
amâna sine die această obligaţie, dispoziţiile art. 9 alin.(4) coroborate cu dispoziţiile 
art. 19 alin.(4) şi (5) din lege impunând o anumită conduită expropriatorului, ce 
trebuie realizată într-un termen rezonabil, înainte de operarea transferului de drept a 
proprietăţii de la persoana expropriată la expropriator. 
 Astfel se reţine că potrivit dispoziţiilor art. 19 alin.(4) din Legea nr. 255/2010, 
la cererea comisiei de verificare a dreptului de proprietate, solicitantul despăgubirilor 
are obligaţia de a completa documentaţia privind calitatea de  proprietar în termen de 
15 zile de la solicitare, în caz contrar comisia prevăzută de art. 18 va consemna într-
un cont bancar deschis pe numele solicitantului despăgubirea, însă eliberarea acesteia 
se va face numai la data la care solicitantul îşi va dovedi dreptul în condiţiile legii. 
 Alineatul (5) prevede că, în ipoteza în care titularii drepturilor reale nu depun 
cererea de despăgubire sau documente doveditoare, expropriatorul va notifica 
acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor şi le va consemna într-un cont 
bancar deschis pe numele expropriatului. 
 Prin urmare, legiuitorul stabileşte în mod expres etapele şi termenele în care se 
realizează completarea cererii de despăgubire şi a documentaţiei aferente, 
consemnarea despăgubirilor la dispoziţia expropriatului impunându-se pentru a se 
realiza imediat după îndeplinirea acestor obligaţii de către titularul dreptului sau în 
caz contrar după expirarea celor 15 zile prevăzute de legiuitor, în care expropriatul 
era îndreptăţit să completeze această documentaţie. 
 Lipsa unei hotărâri de stabilire a despăgubirilor echivalează cu un refuz al 
expropriatorului de a-şi îndeplini obligaţiile reglementate de Legea nr. 255/2010, iar 
un asemenea refuz poate să fie cenzurat în justiţie, pentru că nicio dispoziţie legală nu 
limitează dreptul celui ce se consideră nedreptăţit de a se adresa instanţelor 
competente, ci dimpotrivă, însăşi Constituţia prevede în art. 21 alin.(2) că nicio lege 
nu poate îngrădi exercitarea dreptului oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru 
apărarea intereselor sale legitime. 
 În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a 
confirmat soluţiile pronunţate de instanţele inferioare prin care a fost obligat 
expropriatorul, la cererea proprietarului, să emită decizia de expropriere, pe calea 
obligaţiei de a face, în condiţiile art. 20 din Legea nr. 255/2010 (cu titlu de exemplu: 
decizia civilă nr. 2267/17.04.2013 – dosar nr. 13815/118/2011; decizia civilă nr. 
1923/04.04.2013 – dosar nr. 13816/118/2011; decizia civilă nr. 4425/10.10.2013 – 
dosar nr. 5522/118/2012). 
 Accesul la justiţie nu este un drept absolut; exercitarea unui drept de către 
titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu 
respectarea anumitor exigenţe între care stabilirea unor termene, parcurgerea unor 
etape administrative prealabile, respectarea competenţei instanţei de judecată pentru 
situaţii deosebite, cum este cazul şi al exproprierii pentru utilitate publică în vederea 
realizării unor autostrăzi, legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, 
precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procesuale, astfel încât liberul acces 
la justiţie să nu fie afectat (Decizia nr. 1/1994 a Curţii Constituţionale a României). 
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 Accesul la justiţie presupune în mod necesar ca, după parcurgerea unor 
proceduri administrative – cum este cea impusă de Legea nr. 255/2010 – părţile 
interesate să aibă posibilitatea să se adreseze unei instanţe judecătoreşti, în lipsa unei 
asemenea posibilităţi, dreptul de acces la instanţă fiind atins în substanţa sa. 
 Prin Legea nr. 255/2010 au fost reglementate nu numai procedurile 
administrative prealabile exproprierii, dar şi modalităţile de a ataca în justiţie una 
dintre măsurile dispuse în cadrul acestei proceduri şi anume stabilirea despăgubirilor; 
expropriatorul nu poate, însă, să formuleze contestaţia prevăzută de art. 22 din lege, 
decât dacă expropriatorul emite hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor. 
 Aplicarea unei asemenea condiţii nu încalcă prevederile art. 21 din Constituţie 
care consacră liberul acces la justiţie, iar imperativul constatării existenţei hotărârii 
prealabile formulării contestaţiei nu afectează substanţa dreptului garantat atât 
constituţional, cât şi prin art. 6 alin.(1) din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cât timp, aşa cum am arătat în cele expuse 
anterior, transferul dreptului de proprietate către expropriator nu operează până la 
data consemnării sumelor aferente despăgubirii, iar încălcarea dreptului de 
proprietate al reclamanţilor anterior acestei operaţiuni deschide proprietarilor calea la 
justiţie, conform dreptului comun, pentru protejarea proprietăţii acestora şi 
despăgubirea lor pentru prejudiciile create de stat, prin uzurparea dreptului de 
proprietate. 
 Curtea Europeană a arătat că art. 6 alin.(1) din Convenţie este aplicabil nu 
numai în cazul unor proceduri în desfăşurare, ci poate fi invocat de oricine consideră 
că i-a fost încălcat un drept civil şi se plânge că nu a avut posibilitatea de a adresa o 
acţiune unei instanţe care să îndeplinească cerinţele unui tribunal echitabil prevăzute 
de art. 6 alin.(1) (cauza Le Compte, Van Leuven şi De Meyere contra Belgiei, 
hotărârea din 23.06.1981, par.44). 
 Or, aşa cum am arătat anterior, într-o jurisprudenţă constantă şi fundamentată, 
instanţele judecătoreşti, inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au recunoscut 
dreptul persoanei expropriate în fapt de a solicita, printr-o acţiune în justiţie, 
obligarea expropriatorului la emiterea hotărârii de stabilire a despăgubirilor şi la plata 
de  daune materiale pentru prejudiciile suferite ca urmare a refuzului de finalizare a 
procedurii exproprierii. 
 Mai mult, lipsirea proprietarului de posesia imobilului anterior consemnării 
despăgubirii pentru terenul expropriat la dispoziţia proprietarului de drept, deschide 
acestuia calea acţiunii în revendicare şi dreptul de a solicita despăgubiri pentru 
prejudiciul produs, conform art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, astfel încât nu se 
poate reţine fundamentat că o condiţionare a exercitării acţiunii reglementată de art. 
22 din Legea nr. 255/2010 de existenţa unei hotărâri de stabilire a despăgubirii este 
de natură să afecteze însăşi substanţa dreptului de proprietate al persoanei menţionate 
în decizia de expropriere nr. 604/2011, decizie care nu poate fi identificată cu 
hotărârea de stabilire a despăgubirilor, cum greşit a reţinut instanţa de fond. 
 Pentru considerentele expuse, Curtea constată că este fondată critica 
apelantului pârât ce  vizează modalitatea de soluţionare de către Tribunalul Constanţa 
a excepţiei prematurităţii formulării acţiunii reclamanţilor de cenzurare a  
despăgubirilor stabilite de principiu, cu caracter orientativ prin decizia de expropriere 
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nr. 604/2011, hotărârea primei instanţe urmând a fi reformată sub acest aspect. Astfel, 
în baza art. 296 Cod procedură civilă se va admite apelul pârâtului  şi se va schimba 
în tot hotărârea atacată, în sensul admiterii excepţiei prematurităţii acţiunii şi 
respingerii acesteia ca prematur formulată. 
 Modalitatea de soluţionare a acestei excepţii face inutilă cercetarea celorlalte 
critici ale apelantului pârât, care vizează fondul litigiului, şi anume modalitatea de 
determinare a unei despăgubiri în valoare de 336 lei pentru suprafaţa de 12 mp teren 
proprietatea reclamanţilor, menţionată în decizia de expropriere nr. 604/2011 la 
poziţia nr. 25. 

Decizia civilă nr. 105/C/04.12.2013 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
 

6. Posibilitatea dobândirii de către un cetăţean străin a dreptului de 
proprietate asupra unui teren, anterior datei de 1 ianuarie 2007. 

 
Actul de vânzare-cumpărare a terenului intravilan a fost încheiat sub imperiul art. 41 alin. 2 

din Constituţia din 1991 şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 54/1998, deci imobilul nu putea intra în mod 
legal – în conformitate cu prevederile art. 30 Cod fam. – în patrimoniul comun al soţilor, din 
moment ce la acea dată legea română prevedea această incapacitate specială pentru soţul cetăţean 
străin. Recurenta reclamantă nu putea evoca dobândirea ,,vocaţiei soţilor la proprietatea exclusivă 
asupra bunurilor comune’’ prin raportare la momentul pronunţării divorţului, în iulie 2008, pentru 
că aceste susţineri contravin disp. art. 1295 Cod civil şi art. 30 din codul fam. (în vigoare în 2002), 
care dispuneau asupra modului în care soţii devin proprietari codevălmaşi asupra bunurilor 
achiziţionate în timpul căsătoriei. 

 
Art. 1295 din Codul civil 

Art. 30 din Codul familiei 
 

Reclamanta este cetăţean austriac cu domiciliul la Viena, nerezident în 
România, astfel cum rezultă din adeverinţa de luare în evidenţă în Registrul Central 
de Evidenţă al Oficiului Municipal al Raionului 16 Viena şi din paşaport, pârâtul 
fiind cetăţean român.  

Cei doi s-au căsătorit la  28.06.1996, în Viena, divorţul intervenind la data de 
03.06.2008 - hotărârea nr. 62 Cg 43/09p-11/31.05.2010 pronunţată de Tribunalul 
Judeţean ZRS Viena – Austria. 
 La data de 14.10.2002, pârâtul a încheiat un contract de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 5020, prin care a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului 
fără construcţii situat în Mangalia, Staţiunea Venus, parcela (….), în suprafaţă de 
2800 mp. 

Ceea ce a susţinut în speţă reclamanta a fost că acest imobil face parte din 
patrimoniul comun al soţilor, din moment ce a fost achiziţionat în decursul căsătoriei; 
mai mult decât atât, la dobândirea acestuia soţia a avut o contribuţie exclusivă, 
terenul fiind cumpărat cu banii proveniţi din vânzarea bunului său propriu din Viena. 

Potrivit art. 1295 Cod civil (în forma în vigoare la data încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare din 14.10.2002), vânzarea este perfectată între părţi şi 
proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce 
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părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului, chiar dacă lucrul nu se va fi 
predat şi preţul încă nu se va fi numărat. 

Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor (în vigoare la data 
contractului) dispunea, prin art. 2 alin. 1, că terenurile situate în intravilan şi în 
extravilan pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă 
autentică. 

Art. 3 alin. 1 din aceeaşi lege prevedea însă că cetăţenii străini şi apatrizii nu 
pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor, interdicţia fiind specificată în 
alin. 3 şi pentru persoanele juridice străine. 

Aceste dispoziţii au făcut ulterior obiectul controlului de constituţionalitate, 
prin decizia 408/2004 a Curţii Constituţionale statuându-se – după revizuirea în 2003 
a Constituţiei – că deşi art. 44 alin. 2 teza  a doua a noii legi fundamentale nu mai 
prevede in terminis interdicţia dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor 
de către cetăţenii străini şi apatrizi, nu o înlătură pe deplin, ci doar precizează cazurile 
şi condiţiile în care aceştia pot dobândi un asemenea drept, restrângând astfel sfera 
acestei incapacităţi speciale. 

Acest control al Curţii Constituţionale, operat după intrarea în vigoare a noii 
legi fundamentale, a verificat conformitatea dispoziţiilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 
54/1998 în directă relaţionare cu noile prevederi ale art. 44 alin. 2 teza a doua, 
arătând că ridicarea acestor interdicţii a fost prilejuită de aderarea României la 
Uniunea Europeană. 

Cum actul de vânzare-cumpărare a terenului intravilan a fost încheiat sub 
imperiul art. 41 alin. 2 din Constituţia din 1991 şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 54/1998, 
imobilul nu putea intra în mod legal – în conformitate cu prevederile art. 30 Cod fam. 
– în patrimoniul comun al soţilor, din moment ce la acea dată legea română prevedea 
această incapacitate specială pentru soţul cetăţean străin. Recurenta reclamantă nu 
putea evoca dobândirea ,,vocaţiei soţilor la proprietatea exclusivă asupra bunurilor 
comune’’ prin raportare la momentul pronunţării divorţului, în iulie 2008, pentru că 
aceste susţineri contravin disp. art. 1295 Cod civil şi art. 30 din codul fam. (în vigoare 
în 2002), care dispuneau asupra modului în care soţii devin proprietari codevălmaşi 
asupra bunurilor achiziţionate în timpul căsătoriei. 

Prin urmare, nu se putea constata că bunul imobil face parte din masa de 
împărţit a foştilor soţi şi supus procedurii partajului, cum corect au arătat instanţele 
devolutive, iar trimiterile recurentei la disp. art. 31 Cod fam. şi la constatările situaţiei 
de fapt asupra construcţiei (reţinute în hotărârea judecătorească pronunţată de 
Tribunalul din Viena), precum şi la pretinsa intenţie comună a soţilor la încheierea 
acestui contract, nu îşi găsesc relevanţa. 

O asemenea dezlegare nu echivalează cu o pronunţare pe excepţia lipsei 
calităţii procesuale active, cu nerespectarea principiului contradictorialităţii, cum a 
arătat şi tribunalul, stabilindu-se în realitate că legea română incidentă la data 
încheierii actului juridic interzicea dobândirea de către un cetăţean străin (rezident 
sau nerezident) a dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin orice act inter vivos. 

Această soluţie nu se fundamentează nici pe o situaţie de discriminare, pentru 
că regimul juridic aplicabil acestor cetăţeni înainte de aderarea României la U.E. nu 
este identic celui creat prin preluarea aquis-ului comunitar după 1 ianuarie 2007. Mai 
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mult decât atât, interdicţiile legale menţionate, impuse cetăţenilor străini şi apatrizilor 
înainte de revizuirea legii fundamentale din 2003, neagă existenţa unei similitudini cu 
cele nuanţate prin art. 44 alin. 2 din Constituţia din 2003. Cu alte cuvinte, actul 
juridic din 2002 nu putea fi guvernat, aşa cum corect s-a reţinut, de noua lege 
fundamentală revizuită la un an după încheierea lui sau de art. 4 din Legea nr. 
312/2005, evocat în raţionamentul legat de neretroactivitatea legii civile, iar nu pe 
argumente de aplicabilitate la raportul juridic dedus judecăţii. 

Astfel fiind, în cauză nu este identificată nici o raţiune pentru aplicarea art. 304 
pct. 7, 8 şi 9 cod proc. civilă pentru reformarea soluţiei atacate, instanţele de fond şi 
apel dând o corectă dezlegare speţei din perspectiva normelor legale incidente, motiv 
pentru care recursul este nefondat. 

Decizia civilă nr. 6/C/28.01.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 

B. OBLIGATII 

 
7. Legea nr. 10/2001. Posibilitatea creditorului obligaţiei de a primi un 

teren în compensare să pretindă despăgubiri în locul celui imposibil a fi restituit 
în natură. 

 
Conform art. 30 din Legea nr. 58/1974, dobândirea terenurilor cuprinse în perimetrul 

construibil al localităţilor urbane şi rurale se putea face numai prin moştenire legală, fiind 
interzisă înstrăinarea sau dobândirea prin acte juridice a acestor terenuri. 

 
Legea nr. 58/1974 
Legea nr. 4/1973 

Art. 1073 Cod civil 
 
 Potrivit art. 1073 Cod civil 1865 (aplicabil în speţă), creditorul are dreptul de a 
dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, dreptul la dezdăunare născându-se în ipoteza 
imposibilităţii executării ei întocmai. 
 Doctrina consfinţeşte aşadar, în acord cu voinţa legiuitorului, că executarea 
obligaţiei prin echivalent constituie o excepţie de la regula executării în natură, cele 
două modalităţi de îndeplinire a obligaţiei nefiind conjuncte sau alternative, dacă 
titlul nu le conferă această calitate. 
 Atât în jurisprudenţă, cât şi în literatura juridică, s-a statuat asupra faptului că 
nici un debitor nu se va putea sustrage de la obligaţia ce îi incumbă, oferind 
creditorului, contrar voinţei acestuia, echivalentul a ceea ce are de executat. 
 Tot doctrina arată că despăgubirile pe care le-ar putea pretinde creditorul în caz 
de neexecutare trebuie cantonate la disp. art. 1082 Cod civil (respectiv, dovada unui 
prejudiciu ca urmare a faptei ilicite a debitorului), executarea indirectă, prin 
echivalent, a obligaţiilor fiind însă subsidiară atât executării directe, cât şi 
eventualelor despăgubiri ce ar putea fi pretinse în caz de neexecutare culpabilă. 
 Pornind de la aceste consideraţii preliminare, instanţa va reţine că în cauză 
primarul a propus, prin dispoziţia nr. 610/22.08.2002, acordarea de măsuri reparatorii 
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prin echivalent constând în despăgubiri cuantificate la 25 usd/mp, în considerarea 
imposibilităţii atribuirii în natură a imobilului ce a aparţinut autoarei reclamanţilor 
(lotul 21 din planul de parcelare Tuzla Techirghiol, în suprafaţă de 300 mp, situat în 
Eforie Sud). 
   Persoanele îndreptăţite nu au contestat împrejurarea că bunul pentru care s-a 
depus notificarea nu este susceptibil de restituire în natură, însă au refuzat soluţia 
prefigurată prin dispoziţia Primarului, contestând-o în instanţă şi solicitând atribuirea 
unui teren în compensare. Prin sentinţa civilă nr. 1464/12.12.2003 a Tribunalului 
Constanţa, pronunţată în dosarul nr. 4579/2002, această pretenţie a fost admisă, 
reţinându-se în considerente că autorităţile pârâte sunt de acord să acorde teren în 
compensare, după inventarierea terenurilor rămase disponibile. 
 Rămânând irevocabilă, această statuare a impus autorităţilor locale obligaţia 
executării întocmai a dispozitivului, prin atribuirea către reclamanţi a unei suprafeţe 
de teren în compensare, cu caracteristici similare terenului imposibil a fi restituit în 
natură. Prin urmare, titlul executoriu nu a stabilit o obligaţie de executare alternativă, 
în acord cu prevederile art. 1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 10/2001, ci dimpotrivă, una 
clară de realizare a dreptului prin echivalent, apreciată prin hotărârea irevocabilă ca 
fiind posibil de executat. 

 Această hotărâre, intrată în puterea lucrului judecat, a fost pronunţată aşadar în 
considerarea dreptului de opţiune conferit de art. 1 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 
persoanei îndreptăţite cât priveşte alegerea modalităţii de reparaţie, anume, 
compensarea prin bunuri şi servicii în echivalent valoric ori despăgubiri băneşti. 

Hotărârea a tranşat modalitatea de obţinere de către reclamanţi a unei satisfacţii 
echitabile în procedura legii speciale, lămurind că executarea prin echivalent este 
posibilă în acest caz, dar ţinând efectiv de finalizarea operaţiunilor de identificare, 
inventariere şi evaluare a bunurilor ce ar putea face obiectul compensării. 

Astfel fiind, jurisprudenţa Î.C.C.J. a relevat că, într-o atare situaţie, debitorul 
obligaţiei de a da nu se poate sustrage de la executare prin manevre care implică 
faptul personal, prin înlocuirea dispozitivului hotărârii ce se execută cu o nouă 
decizie a autorităţii locale care nu îşi găseşte fundamentul în titlu; că în raport de 
dispoziţiile art. 3711 cod proc. civilă, debitorul unei asemenea obligaţii este 
răspunzător de asigurarea mijloacelor necesare punerii în executare a titlului. 
 Dar, aşa cum arătam, dacă debitorului nu îi este deschisă posibilitatea 
modificării unilaterale a obligaţiei statuate prin titlul executoriu, în realitate nici 
creditorul nu va putea pretinde debitorului său echivalentul obligaţiei neexecutate, 
atunci când este posibil ca ea să fie îndeplinită întocmai titlului. 
 A pretinde, pe raţiuni legate de oportunitate şi de beneficiu financiar, 
echivalentul valoric al bunului după ce în prealabil s-a contestat în instanţă aceeaşi 
măsură propusă de unitatea deţinătoare, înseamnă o nesocotire – de această dată – de 
către creditor, a naturii obligaţiei impuse debitorului său, ceea ce legea nu permite. 
 În cauză, aşa cum a arătat şi decizia de casare nr. 5390/18.09.2012, reclamanţii 
au sesizat tribunalul cu o cerere vizând obligarea pârâţilor la contravaloarea terenului 
imposibil de restituit în natură, nu despăgubiri pentru perioada îndelungată de 
neexecutare şi cuantificate prin raportare la pierderile suportate în acest sens. Or, în 
aceste condiţii, a arătat instanţa supremă, trimiterea la Titlul VII al Legii nr. 247/2005 
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viza o altă modalitate de executare decât cea dispusă irevocabil prin sentinţa civilă nr. 
1464/12.12.2003 a Tribunalului Constanţa, care nu respecta nici principiul 
disponibilităţii consacrat prin art. 129 alin. 6 cod proc. civilă şi nici puterea lucrului 
judecat derivând din titlul neexecutat. 
  Cum în rejudecare s-a dovedit, prin probele administrate, că Oraşul Eforie are 
bunuri imobile ce ar putea fi atribuite în echivalent (adresele 737/09.01.2013 şi nr. 
7001/22.01.2013), este fără dubiu că executarea întocmai a titlului este posibilă, 
reclamanţii urmând să conteste, în procedurile legale, o eventuală îndeplinire a 
obligaţiei neconformă titlului.  

Nu vor putea, însă, aşa cum au solicitat în cauză, obligarea directă a Oraşului 
Eforie, Primarului şi Consiliului Local la plata contravalorii terenului imposibil a fi 
restituit în natură – ipoteză posibilă până la modificarea Legii nr. 10/2001 prin Titlul I 
al Legii nr. 247/2005, pusă în practică prin dispoziţia nr. 610/2002, dar înlăturată 
irevocabil prin sentinţa 1464/2003 a Tribunalului Constanţa. 
 În raport de toate aceste considerente, instanţa constată că soluţia pronunţată în 
primă instanţă nu este în acord cu dispoziţiile legale enunţate. 

Este real că printr-o serie de hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului s-a apreciat că întârzierea deliberată a autorităţilor în a pune în 
executare titlul face derizorie garanţia unui proces echitabil pentru justiţiabilul ce 
aşteaptă o satisfacţie în procesul judiciar. Aceeaşi viziune se regăseşte şi în 
jurisprudenţa naţională, etapa executării fiind privită ca parte integrantă a procesului 
civil, cu toate garanţiile procesuale ce decurg din aceasta. 

În cauză, însă, reclamanţii nu au pretins despăgubiri pentru neîndeplinirea 
exactă a obligaţiei statuate prin titlu, deşi există o jurisprudenţă constantă şi relevantă 
în acest sens, prin hotărâri irevocabile pronunţate inclusiv de către instanţa supremă; 
intimaţii au cerut în mod direct schimbarea naturii obligaţiei şi plata unei sume de 
90.000 euro reieşită din hotărârea pronunţată în contencios administrativ la 
28.02.2008, alegând prin urmare în mod unilateral o altă modalitate de punere în 
aplicare a titlului, precum şi cuantumul despăgubirii, stabilit în raport de o anume 
circumstanţă temporală. 

Astfel fiind, urmează a fi admis apelul formulat de pârâţii Oraşul Eforie, 
Consiliul Local şi Primarul Oraşului Eforie, schimbând soluţia atacată în sensul 
respingerii acţiunii reclamanţilor faţă de aceste entităţi, ca nefondată. 

Decizia civilă nr. 17/C/25.02.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 

C. DESPĂGUBIRI LEGEA NR. 221/2009 

 
8. Legea nr. 221/2009. Recunoaşterea unui drept la despăgubire prin 

hotărâre definitivă, mai înainte de pronunţarea deciziilor Curţii Constituţionale. 
Inaplicabilitatea lor în cazul rejudecării. 
 

Î.C.C.J. a arătat că, în termenii Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale, criteriul echităţii în materia despăgubirilor morale are în vedere 
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necesitatea ca persoana vătămată (victima) să primească o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul 
moral suferit, cu efecte compensatorii, dar, în acelaşi timp, despăgubirile să nu se constituie în 
amenzi excesive pentru autorii prejudiciului şi nici venituri nejustificate pentru victime.  

Prin urmare, pentru determinarea prejudiciului moral, instanţele au de analizat suferinţele 
efective produse prin condamnarea politică şi repercusiunile faptelor imputate asupra părţii însăşi, 
procedând, în scopul asigurării unui echilibru între prejudiciul moral suferit care nu va putea fi 
înlăturat niciodată în totalitate, la cuantificarea despăgubirilor acordate, de asemenea manieră 
care să permită celui prejudiciat să beneficieze de o anumită reparaţiune, menită să atenueze 
suferinţele morale suferite; acest obiectiv exclude însă îmbogăţirea fără just temei. 

 
Legea nr. 221/2009 

Art. XIII din Legea nr. 202/2010 
Cauza Kalachnikov c. Rusiei, 2002 

Cauza Mamatkoulov şi Askarov c. Turciei, 2005 
 
 Prin decizia civilă nr. 4841/5.12.2012 a Î.C.C.J. - Secţia a II-a civilă, 
pronunţată în dosarul nr. 19/36/2012, s-a admis recursul formulat de reclamantul I.T. 
împotriva deciziei nr. 21/C din 25.01.2012 a Curţii de Apel Constanţa –Secţia I 
civilă, pe care a casat-o, trimiţând cauza spre competentă soluţionare aceleiaşi 
instanţe, în vederea judecării în recurs. 
 Instanţa de recurs a apreciat că în speţă ar fi incidente dispoziţiile art. XIII din 
Legea nr. 202/2010 potrivit cu care hotărârile judecătoreşti pronunţate în temeiul 
prevederilor art. 5 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 221/2009 sunt supuse recursului, 
cale de atac de competenţa curţilor de apel. 
 Fiind aşadar pronunţată după intrarea în vigoare a acestor norme noi de 
procedură, decizia Curţii de Apel Constanţa – sesizată ca instanţă de apel după 
casarea operată conform deciziei civile nr. 1927/3.03.2011 a Î.C.C.J. - Secţia civilă 
şi de proprietate intelectuală (dosar nr. 7521/118/2009) – ar fi fost eronat dată în 
complet de doi judecători. 
 În rejudecarea cauzei, ca instanţă de recurs, Curtea de Apel va avea în vedere 
că, într-un prim ciclu procesual (dosar nr. 7521/118/2009), reclamantul a obţinut prin 
hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată la 24.02.2010, recunoaşterea de 
principiu a dreptului său la acordarea de daune morale, fiindu-i conferită – conform 
deciziei civile nr. 41/C din 24.02.2010 a Curţii de Apel Constanţa o sumă de 40.000 
euro cu acest titlu. 
 S-a avut în vedere că în raport de dispoziţiile art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 
221/2009, partea este îndrituită să pretindă despăgubiri pentru prejudiciul de ordin 
moral adus ca urmare a condamnării tatălui său, I.S. (decedat la 2.12.1985) prin 
sentinţa penală nr. 354/1952 a Fostului Tribunal Militar Constanţa la 22 de ani de 
muncă silnică, 7 ani de degradare civică şi la confiscarea totală a averii. 
 Instanţele de fond şi de apel au apreciat că, date fiind consecinţele în plan 
familial şi social generate de această condamnare politică în timpul regimului 
totalitar, acordarea unei sume cu titlu de daune morale constituie o satisfacţie 
echitabilă, în înţelesul legii aplicabile. 
 Decizia civilă nr. 41/C din 24.02.2010 a Curţii de Apel Constanţa a fost atacată 
cu recurs atât de reclamant, cât şi de pârâtul Statul Român, ambele căi de atac fiind 
admise de către instanţa supremă conform deciziei civile nr. 1927/3.03.2011, cu 
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consecinţa casării deciziei atacate, admiterii ambelor apeluri formulate şi trimiterii 
cauzei spre rejudecare Tribunalului Constanţa. 
 Considerentele deciziei de casare au vizat inexistenţa unei concordanţe reale 
între despăgubirea bănească acordată pentru repararea prejudiciului nepatrimonial şi 
gravitatea prejudiciului la a cărei reparare este destinată să contribuie suma astfel 
conferită - motiv pentru care s-a considerat că este necesară admiterea ambelor 
recursuri şi retrimiterea cauzei în primă instanţă. 
 Între momentul sesizării Î.C.C.J. cu recursurile promovate împotriva deciziei 
Curţii de Apel Constanţa şi cel al soluţionării acestor căi de atac, Curtea 
Constituţională a României pronunţă deciziile nr. 1358 şi 1360 din 21.10.2010, 
ambele publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 761/15.11.2010, care au constatat 
neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. a teza întâi din Legea nr. 
221/2009, arătându-se că prin aceste dispoziţii care nu respectă regula unicităţii  
reglementării în materie, legiuitorul s-a îndepărtat de la principiile care guvernează 
acordarea acestor despăgubiri, şi anume cel al echităţii şi dreptăţii. 
 Curtea Constituţională a amintit în finalul considerentelor că în conformitate cu 
prevederile art. 147 alin. 1 din Constituţie, "Dispoziţiile din legile [...] constatate ca 
fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul [...], după caz, nu 
pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata 
acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de 
drept." 
 În aceste condiţii, dată fiind soluţia de casare în vederea rejudecării acestui 
litigiu în primă instanţă, dispusă conform deciziei civile nr. 1927/3.03.2011 a Î.C.C.J. 
– Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, reluarea judecăţii urma să respecte 
prevederile art. 315 alin. 1 cod proc. civilă, fiind irelevant – în această cauză – că 
după această statuare de speţă a instanţei supreme s-a pronunţat decizia nr. 
12/19.09.2011 a Î.C.C.J. în recurs în interesul legii, care a unificat jurisprudenţa, în 
sensul că ,,urmare a deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1.358/2010 şi nr. 1.360/2010, 
dispoziţiile art. 5 alin. 1 lit. a) teza I din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu 
caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora şi-au încetat efectele şi 
nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele nesoluţionate definitiv la data 
publicării deciziilor instanţei de contencios constituţional în Monitorul Oficial’’. 

În egală măsură nu avea relevanţă, pentru dezlegarea cauzei în rejudecare, 
împrejurarea că prin decizia nr. 3/04.04.2011 a Curţii Constituţionale (pronunţată 
într-o altă materie, dar incidentă din perspectiva analogiei) s-a clarificat 
obligativitatea deciziilor sale pentru instanţele de judecată sesizate cu cauze vizând 
aplicarea dispoziţiilor constatate neconforme Constituţiei. 

Aceste considerente relevă faptul că sentinţa civilă nr. 5370/26.10.2011 a 
Tribunalului Constanţa (pronunţată după reluarea judecăţii în primă instanţă) nu 
putea ignora că în primul ciclu procesual două instanţe devolutive verificaseră 
substanţa dreptului pretins, că se pronunţase o hotărâre definitivă, chiar dacă prin 
casare ea şi-a pierdut forţa jurisdicţională (art. 311 alin. 1 cod proc.civilă), precum şi 
că decizia Î.C.C.J. din 3.03.2011 nu a negat existenţa unui drept la despăgubiri pentru 
prejudiciul moral, ci doar realizarea unei corecte cuantificări. 
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Instanţa de fond urma totodată să aibă în vedere că, faţă de dezlegarea dată 
conform deciziei nr. 12/19.09.2011 în recurs în interesul legii, se pune problema 
recunoaşterii dreptului la un proces echitabil, motiv pentru care trebuie făcută 
distincţie după cum pronunţarea deciziei a avut loc înainte de soluţionarea cu caracter 
definitiv a procedurii judiciare sau, dimpotrivă, ulterior acestui moment. 
 Acestea sunt premisele în raport de care instanţa de recurs urmează să opereze 
raţionamentul logico-juridic în aplicarea dispoziţiilor legale constatate ca 
neconstituţionale după pronunţarea hotărârii definitive din primul ciclu procesual şi 
după relevarea temeiurilor de casare din 3.03.2011. 
  Fiind recunoscută aşadar reclamantului, în parcursul procesual al cauzei, un 
drept la despăgubire pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a condamnării politice 
a tatălui său, Curtea constată că în rejudecare urmează a fi aplicată aceeaşi abordare 
jurisprudenţială a Î.C.C.J. până la unificarea practicii în materia Legii nr. 221/2009, 
cât priveşte modul în care se  determină cuantumul compensaţiilor pentru daune 
morale, în absenţa stabilirii de către legiuitor a unor criterii legale ori a reperelor 
obiective necesare acestei operaţiuni. 

Sub acest aspect, instanţa va reţine că Î.C.C.J. a arătat că în termenii Convenţiei 
pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, criteriul echităţii în 
materia despăgubirilor morale are în vedere necesitatea ca persoana vătămată 
(victima) să primească o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral suferit, cu 
efecte compensatorii, dar, în acelaşi timp, despăgubirile să nu se constituie în amenzi 
excesive pentru autorii prejudiciului şi nici venituri nejustificate pentru victime.  

Prin urmare, pentru determinarea prejudiciului moral, instanţele au de analizat 
suferinţele efective produse prin condamnarea politică şi repercusiunile faptelor 
imputate asupra părţii însăşi, procedând, în scopul asigurării unui echilibru între 
prejudiciul moral suferit care nu va putea fi înlăturat niciodată în totalitate, la 
cuantificarea despăgubirilor acordate, de asemenea manieră care să permită celui 
prejudiciat să beneficieze de o anumită reparaţiune, menită să atenueze suferinţele 
morale suferite; acest obiectiv exclude însă îmbogăţirea fără just temei, motiv pentru 
care solicitarea recurentului reclamant, de obligare a statului la plata a 700.000 euro 
în această cauză, ca despăgubire pentru prejudiciul moral, urmează a fi calificată ca 
excesivă şi disproporţionată. 

Este totodată irelevantă trimiterea din recurs la decizia civilă nr. 
148/15.01.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţate într-o speţă pe un alt 
temei în drept, pentru că pe de o parte, în acel caz despăgubirile au fost acordate 
condamnatului însuşi, iar pe de altă parte noma specială a Legii nr. 221/2009 a făcut 
trimitere la cadrul legislativ precedent în materie, iar nu la dreptul comun (ca în speţa 
evocată). 
 Având în vedere că în cauză sunt incidente disp. art. 3041 cod proc. civilă, 
instanţa va reţine că autorul reclamantului a executat pedeapsa penală de la 
14.05.1952 la 17.04.1964, reclamantul având vârsta de 13 ani la data eliberării tatălui 
său; că punerea în libertate s-a realizat prin efectul decretului de graţiere nr. 
176/1964, autorul recurentului decedând la 30.11.1985. Prin decizia nr. 
647/10.05.2007 a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa 
anticomunistă s-a conferit post mortem lui I.S. această calitate, statul recunoscând 
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toate drepturile ce decurg în acest caz. Martorii audiaţi nu au relevat aspecte 
deosebite legate de situaţia autorului recurentului şi a recurentului reclamant, ci doar 
împrejurarea că pe timpul executării pedepsei mama reclamantului a lucrat la câmp 
pentru a-şi întreţine familia; nici unul dintre martori nu a indicat o situaţie cunoscută 
de la autorul recurentului vizând condiţiile de detenţie şi prejudiciul moral adus prin 
condamnare, ori o împrejurare extraordinară, creată prin condamnarea politică, de 
natură să ateste o consecinţă gravă asupra vieţii condamnatului ori familiei sale. 
 În aceste condiţii, văzând şi jurisprudenţa CEDO în privinţa daunelor morale 
(cauza Kalachnikov c. Rusiei, 2002, cauza Mamatkoulov şi Askarov c. Turciei, 2005) 
şi extrapolând această situaţie la împrejurarea că suma pretinsă de recurent s-a 
raportat la suferinţa tatălui cauzată prin lipsirea de libertate şi la consecinţele 
prezumate ale măsurii asupra vieţii acestuia şi familiei, pe perioada executării 
pedepsei penale, instanţa va statua în sensul acordării de despăgubiri cu titlul de 
daune morale – către recurent – în cuantum de 2.500 euro, în echivalent în lei la data 
plăţii. 
 După cum a relevat şi decizia de casare nr. 1927/3.03.2011 a instanţei supreme, 
prejudiciul moral nu se poate rezuma la determinarea unui ,,preţ’’ al suferinţei psihice 
(imposibil de cuantificat), ci presupune aprecierea consecinţelor negative şi 
implicaţiilor pe planul vieţii personale, sociale şi/sau profesionale ale persoanei care 
invocă existenţa unui asemenea prejudiciu. 

 Acesta a fost de altfel şi motivul admiterii ambelor recursuri şi casării 
integrale a deciziei recurate prin decizia 1927/2011, cu retrimiterea dosarului în 
primă instanţă, apreciindu-se că nici instanţa de fond (care a recunoscut reclamantului 
un drept la despăgubiri de 10.000 euro) şi nici instanţa de apel (care a majorat această 
sumă la 40.000 euro) nu au efectuat o verificare concretă a acestei concordanţe 
valorice. 

Or, din această perspectivă, situaţia relevată în baza probatorului şi a 
împrejurărilor de fapt ce pot fi evaluate conduc, în considerarea prejudiciului evocat, 
la o despăgubire în echitate în cuantumul menţionat, urmând a fi respinse ca 
nefondate celelalte pretenţii formulate. 
 Faţă de toate aceste considerente, constatând că în cauză sunt pe deplin 
incidente dispoziţiile art. 304 pct. 9 cod proc. civilă, art. 3041 cod proc. civilă şi art. 
312 alin. 3 cod proc. civilă, se va admite recursul reclamantului, cu consecinţa 
modificării în tot a hotărârii atacate, în sensul că, admiţând acţiunea, va obliga pârâtul 
Statul român prin Ministerul Finanţelor Publice la plata sumei de 2.500 euro în 
echivalent în lei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri – daune morale. 

Decizia civilă nr. 170/C/13.03.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 

9. Legea nr. 221/2009. Măsuri ale Securităţii. Inaplicabilitatea legii. 
 

In jurisprudenţa Curţii de Apel s-a relevat constant faptul ca temeiul răspunderii statului 
pentru delictele comise în regimul totalitar comunist reflectă voinţa legiuitorului în determinarea 
unui anumit cadru al acordării despăgubirilor; nici la data intrării în vigoare a Legii nr. 221/2009 
şi nici după modificarea adusă prin O.U.G. nr. 62/2010 nu s-a avut în vedere ca prin dispoziţiile 
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art. 5 al. 1 lit. a să se instituie un cadru extins şi excesiv al compensaţiilor pentru prejudiciul moral 
recunoscute prin legislaţia anterioară, o asemenea viziune fiind de altfel exclusă de Rezoluţia 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1096/(1996). 
 Această perspectivă a fost înlăturată şi prin mecanismul de control al constituţionalităţii 
normelor, Curtea Constituţională arătând prin decizia 1358/2010 că, asumându-şi obligaţia 
atenuării prejudiciului moral suferit de persoanele persecutate în perioada comunistă, statul a 
urmărit nu atât repararea lui prin repunerea persoanei într-o situaţie similară cu cea avută 
anterior (ceea ce este de altfel imposibil), ci doar acordarea unei satisfacţii prin recunoaşterea şi 
condamnarea măsurii contrare drepturilor omului. 

 
Legea nr. 221/2009 
O.U.G. nr. 62/2010 

 
În cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la 8.06.2012, 

reclamantul N.G. a solicitat ca, în contradictoriu cu STATUL ROMÂN, să se 
constate caracterul politic al condamnării tatălui său, dispusă prin sentinţa penală nr. 
5/09.09.1952 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti; să se constate caracterul 
politic al ,,măsurilor administrative represive’’ aplicate reclamantului în perioada 
1973-1989 ; obligarea pârâtului la despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit de 
reclamant pentru condamnarea tatălui şi pentru cel suferit personal în urma aplicării 
măsurilor administrative. 

Cât priveşte constatarea caracterului politic al ,,măsurilor administrative cu 
caracter represiv’’ luate asupra recurentului reclamant după condamnarea tatălui, pe 
perioada 1973 – 1989, pe care recurentul le-a evocat din perspectiva situaţiilor 
reflectate de carnetul său de muncă, Curtea va reţine că o atare situaţie nu este 
reglementată de legea specială. 

Prin dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 221/2009, legiuitorul a definit sintagma 
,,măsură administrativă cu caracter politic’’ ca fiind orice măsură luată de organele 
fostei miliţii sau securităţi, având ca obiect dislocarea şi stabilirea de domiciliu 
obligatoriu, internarea în unităţi şi colonii de muncă, stabilirea de loc de muncă 
obligatoriu, dacă au fost întemeiate pe unul sau mai multe din actele normative 
expres indicate. Textul art. 4 alin. 2 din lege prevede că persoanele care au făcut 
obiectul unor măsuri administrative, altele decât cele prevăzute la art. 3, pot, de 
asemenea, solicita instanţei de judecată să constate caracterul politic al acestora; 
norma nu se referă însă la pretinse operaţiuni de filaj, de interceptare a convorbirilor 
ori prezumate intervenţii ale organelor securităţii în cariera profesională etc., invocate 
în speţă de recurent, ci de acele măsuri administrative de natura deportării, 
strămutării, stabilirii locului de muncă obligatoriu sau internării obligatorii, dispuse 
pe alte temeiuri decât cele explicit indicate în art. 3. 

Acest aspect rezultă din trimiterea făcută de acest nou act normativ la cele 
anterior adoptate în aceeaşi materie (Decretul-Lege nr. 118/1990, Legea nr. 
341/2004), cât şi din împrejurarea că faptele enumerate de recurentul reclamant ca 
fiind luate asupra sa nu se înscriu în sfera măsurilor administrative, ci al operaţiunilor 
specifice regimului totalitar care a operat în România până la 22 decembrie 1989. 

Aşa cum s-a relevat constant în jurisprudenţa acestei Curţi de Apel, temeiul 
răspunderii statului pentru delictele comise în regimul totalitar comunist reflectă 
voinţa legiuitorului în determinarea unui anumit cadru al acordării despăgubirilor; 



 

 50 

nici la data intrării în vigoare a Legii nr. 221/2009 şi nici după modificarea adusă prin 
O.U.G. nr. 62/2010 nu s-a avut în vedere ca prin dispoziţiile art. 5 al. 1 lit. a să se 
instituie un cadru extins şi excesiv al compensaţiilor pentru prejudiciul moral 
recunoscute prin legislaţia anterioară, o asemenea viziune fiind de altfel exclusă de 
Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1096/(1996). 
 Această perspectivă a fost înlăturată şi prin mecanismul de control al 
constituţionalităţii normelor, Curtea Constituţională arătând prin decizia 1358/2010 
că, asumându-şi obligaţia atenuării prejudiciului moral suferit de persoanele 
persecutate în perioada comunistă, statul a urmărit nu atât repararea lui prin repunerea 
persoanei într-o situaţie similară cu cea avută anterior (ceea ce este de altfel 
imposibil), ci doar acordarea unei satisfacţii prin recunoaşterea şi condamnarea 
măsurii contrare drepturilor omului. 

 Curtea Constituţională a reamintit că în condiţiile în care în legislaţia română 
existau o serie de acte normative cu caracter reparatoriu vizând regimul totalitar, prin 
care s-au stabilit persoanelor vătămate drepturi compensatorii de natură materială, 
stabilirea unor despăgubiri suplimentare pentru daune morale nu rezultă dintr-o 
obligaţie impusă statului în a le acorda, ci din intenţia de a le complini pe cele 
materiale deja acordate (element apreciat însă de către Curte ca fiind incompatibil cu 
principiile de proporţionalitate, echitate şi rezonabilitate care trebuie să guverneze 
răspunderea civilă delictuală). 

Mai mult, modalităţile de reparaţie morală nu se opresc în viziunea cadrului 
normativ la plata indemnizaţiilor conform Decretului-Lege 118/1990 (de care a 
beneficiat şi tatăl recurentului, conform hotărârii 2456/1991), accesul liber la dosarele 
securităţii şi dezvăluirea, pentru cel supus măsurilor de îngrădire a libertăţilor 
fundamentale, a celor care au făcut parte din sistemul represiv, precum şi a celor care 
au colaborat cu Securitatea fiind o altă faţetă a interesului statului în a înlătura vechea 
moştenire a sistemului anterior. De altfel, însuşi recurentul reclamant a avut acces la 
documentele aflate în posesia CNSAS, care reflectă situaţia dosarului său informativ. 

Statul român nu a urmărit să acopere prin plata de daune prejudiciile generate 
prin orice act de urmărire efectuat de miliţie şi securitate în perioada de referinţă, ci s-
a mărginit – în virtutea dreptului suveran – de a decide asupra naturii şi întinderii 
despăgubirilor, precum şi asupra categoriei persoanelor îndreptăţite. 

Decizia civilă nr. 5/C/21.01.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 

10. Legea nr. 221/2009. Aplicabilitatea în cazul exproprierii. 
 

Textul art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 221/2009 nu asigură, aşa cum pretinde recurenta, un 
drept de opţiune al oricărei persoane între măsurile reparatorii ale acestei legi şi cele instituite 
prin Legea nr. 10/2001, posibilitatea fiind deschisă doar pentru cei care se încadrează în categoria 
celor supuşi (conform legii din 2009) măsurilor cu caracter politic; doar cei care au fost 
condamnaţi politic sau au suferit măsuri administrative cu caracter politic ce au dus în final şi la 
pierderea proprietăţii printr-o măsură abuzivă, pot pretinde despăgubiri directe, dacă nu s-a 
finalizat procedura Legii 10/2001. Nu şi restul celor vătămaţi prin asemenea măsuri, cum e cazul 
recurentei, care se plânge că exproprierea din 1985 a fost  injustă din perspectiva nerecunoaşterii 
dreptului de proprietate pentru întreg imobilul şi de caracterul derizoriu al despăgubirilor 
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acordate; pentru o atare situaţie, operează singură Legea nr. 10/2001, persoana îndreptăţită 
putând să pretindă despăgubiri corespunzătoare bunului demolat, restituirea în natură a părţii 
neafectate de lucrările de interes public, precum şi să conteste, în aceeaşi procedură, dispoziţia 
unităţii deţinătoare. 

 
Legea nr. 221/2009 
Legea nr. 10/2001 

 
Analizând recursul reclamantei, se constată că tribunalul a dat o corectă 

interpretare normelor, stabilind că decretul de expropriere din 1985 nu intră în 
obiectul de reglementare al Legii nr. 221/2009. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut statelor membre dreptul 
de a legifera şi de a stabili sfera persoanelor care pot beneficia de anumite  
compensaţii pentru prejudiciile materiale sau/şi morale suferite de cetăţeni sub 
regimuri anterioare, nedemocratice, acest atribut de suveranitate permiţând 
legiuitorului naţional să determine el însuşi cui i se cuvin compensaţiile, natura, 
perioada şi cuantumul acordării lor. 

Aşa cum s-a arătat constant în jurisprudenţa Curţii de Apel Constanţa, o 
asemenea abordare răspundea unei recomandări făcute prin conţinutul Rezoluţiei 
1096 (1996) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, adoptată la 3 iunie 1996, 
anume ca printre măsurile prefigurate de obiectivul desfiinţării moştenirii fostului 
sistem totalitar comunist – reabilitarea persoanelor condamnate pentru „crime” care 
într-o societate democratică nu constituie fapte penale – să se regăsească, dacă statul 
membru aprecia că este necesar, şi măsura acordării către aceste victime a unor 
„compensaţii materiale” care orientativ nu ar trebui să fie cu mult mai mici decât 
compensaţia conferită celor condamnaţi pe nedrept, de codul penal în vigoare. 

Astfel s-a conturat întregul cadru legislativ românesc vizând măsurile de 
diminuare a consecinţelor patrimoniale şi nepatrimoniale create de regimul totalitar 
comunist, începând cu Decretul-lege 118/1990 şi Legea nr. 18/1991 şi continuând cu 
Legea nr. 10/2001 iar în ultimă instanţă, cu Legea nr. 221/2009, fiecare din aceste 
acte normative fiind apreciate de legiuitor ca norme speciale, derogatorii de la dreptul 
comun, cu valoare socială reparatorie faţă de cei care au fost supuşi în acele vremuri, 
într-o formă sau alta, încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

Dacă însă legiuitorul le-a prevăzut ca legislaţie adiacentă, derogatorie de la 
dreptul comun, nu este mai puţin adevărat că a lămurit şi relaţionarea dintre ele, în 
sensul că – spre exemplu – un teren agricol preluat abuziv nu putea face decât 
obiectul legii fondului funciar, nu şi al Legii nr. 10/2001, ori preluarea abuzivă a 
obiectelor din aur nu se putea recupera decât prin efectul O.U.G. nr. 190/2000, nu şi 
prin cel al legii din 2001. 

În mod corelativ, deşi consacrată de legiuitorul român ca măsură abuzivă, în 
contextul dat de Legea nr. 10/2001, exproprierea nu a mai fost inclusă nici explicit şi 
nici implicit (cum susţine recurenta) în sfera de aplicare a Legii nr. 221/2009, pentru 
că prin acest ultim act normativ s-a urmărit să se dea prevalenţă despăgubirii 
persoanelor care au suferit o condamnare/măsură administrativă cu caracter politic, 
iar nu să se confere natură politică tuturor măsurilor abuzive ale regimului totalitar. 
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Din acest punct de vedere, demersul judiciar al reclamantei era sortit eşecului, 
întrucât exproprierile realizate de statul român în baza unor diverse acte normative 
edictate până la 21 Decembrie 1989 (publicate sau nu, clasificate sau publice) au fost 
privite de regimul democratic ca abuzive nu pentru că ar fi avut caracter politic, ci 
pentru că nu au respectat justa proporţie între deposedarea de bun – altminteri legală 
pentru realizarea unor obiective sociale – şi despăgubirea oferită fostului proprietar. 
S-a apreciat că prin modul în care s-a acordat celor expropriaţi despăgubiri, a fost 
încălcat însuşi dreptul de proprietate consacrat inclusiv prin legea fundamentală de la 
acea dată, abuzul constând în ruperea acestei necesare proporţii.  

Acesta a fost şi raţionamentul primei instanţe, pentru că textul art. 5 alin. 1 lit. 
b din Legea nr. 221/2009 nu asigură, aşa cum pretinde recurenta, un drept de opţiune 
al oricărei persoane între măsurile reparatorii ale acestei legi şi cele instituite prin 
Legea nr. 10/2001, posibilitatea fiind deschisă doar pentru cei care se încadrează în 
categoria celor supuşi (conform legii din 2009) măsurilor cu caracter politic; doar cei 
care au fost condamnaţi politic sau au suferit măsuri administrative cu caracter politic 
ce au dus în final şi la pierderea proprietăţii printr-o măsură abuzivă, pot pretinde 
despăgubiri directe, dacă nu s-a finalizat procedura Legii 10/2001. Nu şi restul celor 
vătămaţi prin asemenea măsuri, cum e cazul recurentei, care se plânge că 
exproprierea din 1985 a fost  injustă din perspectiva nerecunoaşterii dreptului de 
proprietate pentru întreg imobilul şi de caracterul derizoriu al despăgubirilor 
acordate; pentru o atare situaţie, operează singură Legea nr. 10/2001, persoana 
îndreptăţită putând să pretindă despăgubiri corespunzătoare bunului demolat, 
restituirea în natură a părţii neafectate de lucrările de interes public, precum şi să 
conteste, în aceeaşi procedură, dispoziţia unităţii deţinătoare. 

Curtea conchide aşadar în sensul că norma consacrată prin art. 5 lit. b din 
Legea nr. 221/2009 nu deschide o procedură nouă, distinctă de legislaţia reparatorie 
adoptată anterior, referitoare la pretinderea de la stat a imobilelor preluate abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ci instituie doar o modalitate mai facilă, 
directă, de executare a unei asemenea cereri adresate statului, cât priveşte bunurile ce 
au făcut direct obiectul condamnării/măsurii administrative politice. 

Decizia civilă nr. 17/C/25.02.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 

D. FOND FUNCIAR 

 
11. Notarea litigiului de partaj în cartea funciară. Plângere împotriva 

încheierii de notare. Condiţii legale. Limitele controlului de legalitate realizat de 
instanţa de judecată. 

 
 În procedura de înscriere în cartea funciară, respectiv de notare, lucrătorul de carte 
funciară nu este îndreptăţit să analizeze temeinicia acţiunii dedusă judecăţii în cadrul litigiului 
supus notării, ci trebuie să se rezume strict la verificarea îndeplinirii unor exigenţe minimale, în 
cazul notării să verifice strict condiţiile de formă şi de fond cerute de dispoziţiile art. 26 alin.(4) din 
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Legea nr. 7/1996 coroborat cu art. 42 alin.(1) din ordinul nr. 633/2006, cu respectarea principiului 
legalităţii formale şi materiale a notării. 
 Legalitatea formală înseamnă că registratorul de la biroul de cadastru şi publicitate 
imobiliară nu poate încuviinţa decât înscrierea actelor şi faptelor juridice anume prevăzute de lege 
şi nu se poate sprijini decât pe cererea şi actele  ce o însoţesc. 
 Legalitatea materială vizează faptul că registratorul să cerceteze, pe de o parte, dacă 
înscrisul pe baza căruia se solicită înscrierea întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru 
înscrierea dreptului sau a faptului juridic (art. 41-51, 83 din Legea 7/1996), iar pe de altă parte să 
cerceteze dacă potrivit cuprinsului cărţii funciare, nu există vreo piedică la efectuarea înscrierii. 
 Prin urmare, examinarea registratorului de carte funciară se mărgineşte la verificarea 
valabilităţii actului a cărui notare se cere şi a posibilităţii notării în raport de înscrierile deja 
făcute în cartea funciară cu privire la imobil. 
 Exact aceloraşi limite de verificare este supusă şi instanţa de judecată care analizează 
plângerea formulată împotriva încheierii de reexaminare a încheierii în baza căreia s-a operat 
notarea în cartea funciară. 
 Or, în speţă, se constată că în mod greşit Tribunalul Constanţa şi-a depăşit limitele 
controlului de legalitate în procedura Legii nr. 7/1996 înţelegând să facă aprecieri asupra calităţii 
de bun propriu al imobilului înscris în cartea funciară pe numele petentului, deşi această chestiune 
face obiectul dosarului de partaj, dosar în care nu s-a pronunţat o hotărâre irevocabilă. 
 

Art. 26 alin.(4) din Legea nr. 7/1996  
Art. 41-51, 83 din Legea 7/1996 

Art. 42 alin.(1) din Ordinul nr. 633/2006 
 

 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 
30518/212/2011 petentul M.D. a învestit instanţa cu soluţionarea plângerii împotriva 
încheierii de carte funciară din dosarul nr. 61714/2011 al Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Constanţa – B.C.P.I. Constanţa prin care s-a dispus notarea 
litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa având ca obiect divorţ/partaj, ce face 
obiectul dosarului nr. 20960/212/2011, acţiune formulată de reclamanta M.V. în 
contradictoriu cu pârâtul M.D. 
 În motivarea cererii, petentul a arătat că prin încheierea de carte funciară din 
dosarul nr. 61714/2011 a fost notat litigiul de partaj bunuri comune ce face obiectul 
dosarului nr. …/212/2011 al Judecătoriei Constanţa, operaţiunea de înscriere în cartea 
funciară fiind realizată cu încălcarea Legii nr. 7/1996 şi a art. 72 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară. 
 Numita M.V., reclamantă în dosarul civil nr. …/212/2011 al Judecătoriei 
Constanţa, a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând respingerea 
plângerii petentului ca nefondată, motivat de faptul că imobilul situat în Năvodari, str. 
P. nr. …, intabulat în cartea funciară sub nr. 101489 exclusiv pe numele soţului său 
M.D., face obiectul dosarului de partaj bunuri comune, nr. …/212/2011 al 
Judecătoriei Constanţa iar până la finalizarea acestui proces, în mod corect s-a notat 
în cartea funciară acest litigiu. 
 Prin sentinţa civilă nr. 9478/29.05.2012 pronunţată de Judecătoria Constanţa a 
fost respinsă plângerea formulată de petentul M.D. împotriva încheierii nr. 
61714/29.08.2011, emisă de O.C.P.I. Constanţa, ca nefondată. A fost admisă cererea 
de intervenţie în interes propriu formulată de M.V. 
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 Împotriva acestei sentinţe civile a declarat apel petentul M.D. criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătând că în mod eronat instanţa de fond a 
reţinut legalitatea notării litigiului referitor la desfacerea căsătoriei şi partajul 
bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei în cartea funciară a imobilului situat 
în oraşul Năvodari strada P. nr. …, deşi acest imobil este bunul său propriu. 
 Legal citată, intimata intervenientă M.V. şi-a exprimat, prin întâmpinare, 
poziţia procesuală faţă de această cale de atac, solicitând respingerea apelului ca 
nefondat. 
 Prin decizia civilă nr. 120/28.02.2013 Tribunalul Constanţa a admis apelul 
petentului M.D. şi a schimbat în tot hotărârea apelată în sensul admiterii plângerii. 
 S-a dispus radierea litigiului aflat pe rolul  Judecătoriei Constanţa, având ca 
obiect divorţ/partaj bunuri comune ce formează obiectul dosarului civil nr. 
…/212/2011 notat în Cartea funciară nr. 101489 a oraşului Năvodari în partea … şi s-
a respins ca nefondată cererea de intervenţie în interes propriu formulată de M.V. 
 Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de apel a reţinut în esenţă că imobilul 
compus din teren şi construcţie situat în oraşul Năvodari, str. P. nr. …  lot. 1 a fost 
intabulat în favoarea petentului M.D. în Cartea funciară nr. 101489, terenul fiind 
dobândit de M.D. în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 860/28.03.2002, 
anterior căsătoriei cu intervenienta, eveniment ce a avut loc la data de 21.01.2006. De 
asemenea, documentaţia necesară edificării construcţiei înscrisă în Cartea funciară a 
fost obţinută de petent anterior căsătoriei sale cu intervenienta M.V. 
 Reţinând incidente dispoziţiile art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 7/1996, motivat 
de faptul că înscrierea în cartea funciară nu corespunde cu situaţia reală a imobilului, 
instanţa de apel a dispus radierea notării litigiului înregistrat sub nr. …/212/2011, 
notare realizată în Cartea funciară nr. 101489 a oraşului Năvodari, în partea a III-a. 
 Împotriva acestei decizii, în termen legal, a declarat recurs M.V., aceasta 
înţelegând să o critice pentru nelegalitate conform dispoziţiilor art. 304 pct. 4 şi 8 
Cod procedură civilă. 
 Susţine recurenta reclamantă că prin hotărârea pronunţată instanţa de apel a 
interpretat în mod greşit actul juridic dedus judecăţii şi a schimbat natura ori înţelesul 
lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. 
 Susţine recurenta că a învestit Judecătoria Constanţa cu o acţiune de divorţ şi 
partaj prin care a solicitat desfacerea căsătoriei încheiate cu intimatul şi partajarea 
bunurilor comune, inclusiv a imobilului din Năvodari, str. P. nr. ... 
 Prin sentinţa civilă nr. 12352/13.07.2012 Judecătoria Constanţa a constatat că 
imobilul din Năvodari, str. P. nr. …, compus din teren în suprafaţă de 415 mp şi 
construcţie cu destinaţie de locuinţă şi garaj este bunul propriu al soţului pârât. 
Împotriva acestei sentinţe M.V. a formulat apel, cale de atac nesoluţionată încă. 
 Deşi hotărârea de partaj nu a rămas irevocabilă, fostul soţ a încheiat un 
antecontract de vânzare-cumpărare cu numitul [...] la data de 03.08.2011 cu privire la 
imobilul ce face obiectul partajului, fapt ce a determinat-o să solicite notarea litigiului 
în cartea funciară. 
 Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport cu criticile 
recurentei Curtea constată că recursul este fondat pentru următoarele considerente: 
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 Potrivit dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 7/1996 – dispoziţii legale pe care 
reclamantul şi-a întemeiat plângerea, partea interesată poate formula o plângere dacă 
apreciază că la operaţiunea înscrierii, înscrisul care atestă dreptul reclamantului nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 48 din actul normativ invocat. 

Prin urmare, condiţiile înscrierii în cartea funciară se referă la unele de formă, 
pe care registratorul le poate verifica înaintea operaţiunii înscrierii în cartea funciară 
şi nu la condiţii de fond privind valabilitatea dreptului a cărui înscriere se solicită, 
împrejurare care deosebeşte această acţiune de aceea a rectificării cărţii funciare 
reglementată de art. 907–908 Cod civil. 

Competenţele registratorului de carte funciară sunt limitate în procedura 
înscrierilor în cartea funciară, numai la verificarea condiţiilor de formă impuse de 
lege pentru actul juridic/faptul juridic ce constituie izvorul dreptului supus înscrierii 
în cartea funciară, acesta neputând analiza legalitatea sau valabilitatea dreptului a 
cărui înscriere se solicită sau care e deja înscris pe numele altei persoane. 

Spre deosebire de înscrierea în cartea funciară, rectificarea cărţii funciare, 
astfel cum e reglementată prin dispoziţiile art. 907–908 şi art. 911 Cod civil, 
urmăreşte radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în 
cartea funciară, atunci când, aceasta nu mai corespunde cu situaţia juridică reală, 
efectul rectificării fiind unul de înlăturare a operaţiunii juridice sau de îndreptare 
pentru motivul că actul în temeiul căruia operaţiunea s-a efectuat nu a fost valabil, 
dreptul a fost greşit calificat, nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului 
înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea; 
înscrierea în cartea funciară nu mai este, din orice alte motive, în concordanţă cu 
situaţia juridică reală a imobilului. 

Rectificarea cărţii funciare presupune întotdeauna o verificare de fond a 
dreptului care se realizează în cursul cercetării judecătoreşti, întrucât această 
operaţiune juridică nu se poate dispune decât în baza unei hotărâri judecătoreşti prin 
care se soluţionează litigiul privitor la dreptul înscris, spre deosebire de plângerea 
împotriva încheierii de carte funciară, care are ca scop verificarea condiţiilor formale 
ale actului în baza căruia se solicită înscrierea. 

Aceste scurte consideraţii teoretice s-au impus pentru a sublinia distincţia 
dintre plângerea împotriva încheierii de carte funciară, întemeiată pe dispoziţiile art. 
50 din Legea nr. 7/1996 şi rectificarea cărţii funciare, reclamantul apelând la 
procedura reglementată de art. 50 din Legea nr. 7/1996, iar nu la cererea de radiere a 
notării motivat de faptul că actul în temeiul căruia s-a făcut notarea a fost desfiinţat 
(art. 908 pct. 1 coroborat cu art. 911 Cod civil). 

Referitor la condiţiile formale ale notării litigiului în cartea funciară, Curtea 
constată că acestea au fost respectate, hotărârea Judecătoriei Constanţa fiind legală şi 
pronunţată cu respectarea art. 902 Cod civil şi ale art. 28 şi următoarele din Legea nr. 
7/1996. 

Conform dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 7/1996, modificată prin Legea nr. 
71/2011 de punere în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil „(1) 
Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea… (2) 
Cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrisuri sunt stabilite de Codul 
civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege”. 
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Articolul 881 Cod civil prevede că notarea se referă la înscrierea altor 
drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea 
funciară şi se realizează numai în cazurile anume prevăzute de lege. 

Articolul 902 pct. 19 teza finală prevede că sunt supuse notării „… orice alte 
acţiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele 
înscrise”. 

Notarea constituie înscrierea prin care actele sau faptele juridice privitoare la 
drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobile 
cuprinse în cartea funciară devin opozabile faţă de terţi ori, după caz, sunt înscrise 
numai cu titlu informativ. 

Prin urmare, scopurile şi efectele notărilor în cartea funciară sunt variate, de 
la simpla informare şi publicitate, până la constituirea unor priorităţi juridice. 

În literatura de specialitate s-a reţinut că drepturile de creanţă, drepturile 
potestative şi alte raporturi juridice în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară 
sunt supuse, sau, după caz, admise spre a fi notate în cartea funciară; acestea devin 
prin notare, opozabile şi terţilor, fără însă ca înscrierea să garanteze existenţa sau 
valabilitatea dreptului notat (Tratat de publicitate imobiliară, vol. II, pag. 516, M. 
Nicolae). 

Articolul 84 alin. (2) lit. „r” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/2006 
prevede posibilitatea notării în cartea funciară şi a altor acţiuni judiciare decât cele 
privitoare la proprietate sau la alte drepturi reale înscrise în cartea funciară, 
enumerarea nefiind limitativă, ci exemplificativă, scopul acestor notări fiind acela de 
a-i informa pe terţi cu privire la existenţa unor drepturi de creanţă asupra imobilelor 
intabulate, respectiv cu privire la existenţa unei situaţii litigioase cu privire la dreptul 
intabulat. 

Rezultă că efectul notării în cartea funciară îl constituie exclusiv 
opozabilitatea şi informarea terţilor, întrucât o asemenea procedură nu priveşte fondul 
dreptului, partea interesată putând solicita radierea acesteia atunci când nu mai 
subzistă motivele care au determinat notarea, sau când actul în temeiul căruia s-a 
realizat notarea a fost desfiinţat. 

Important de subliniat faptul că, de regulă, notarea în cartea funciară nu 
blochează cartea funciară şi nu scoate imobilul la care se referă din circuitul civil. 
Dimpotrivă, se pot încheia în mod liber acte juridice care au ca obiect drepturi 
tabulare la care se referă notarea, dar părţile îşi asumă toate riscurile care rezultă din 
situaţia juridică a acelor drepturi ca urmare a notării. 

Aşa cum s-a arătat în doctrina de specialitate, notarea în cartea funciară are 
scopul de a realiza o publicitate completă, integrală, pe lângă drepturile reale 
imobiliare ce sunt supuse înscrierii în cartea funciară, şi a anumitor drepturi de 
creanţă, fapte  sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea 
funciară, astfel încât, terţii să aibă cunoştinţă de situaţia juridică reală a imobilului 
(Marian Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, vol.II, Noile Cărţi funciare, ediţia 
aII-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic Bucureşti, 2011, part. 500 şi 
urm.). 
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Dispoziţiile Legii nr. 7/1996 cu referire la notarea actelor, faptelor sau a altor 
raporturi juridice în legătrură cu imobilele cuprinse în cartea funciară sunt puţine şi 
sumare (art. 19, art. 26 alin.4 lit.c), art. 37 alin.2, art. 38, art. 39, art. 41 alin.1, art. 54 
alin.3), însă, prevederile referitoare la notarea în cartea funciară, cuprinse în legea nr. 
7/1996 sunt dezvoltate şi completate substanţial în Regulament, care conţine atât 
dispoziţii de principiu cât şi dispoziţii particulare. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin.1 din Regulament, notarea poarte 
avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la 
drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu 
imobilul. 

Potrivit art. 42 alin.2 din Regulament, în această categorie pot fi enumerate: 
(…) 

- d) arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană de natură să afecteze 
regimul juridic al bunului imobil; 

- e) arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real 
înscris în cartea funciară, a acţiunii de predare a înscrisului translativ sau constitutiv 
al dreptului ce urmează a se înscrie, a acţiunii de ieşire din indiviziune, a plângerii 
sau a acţiunii penale în legătură cu o infracţiune care a stat la baza înscrisurilor din 
cartea funciară; (…). 
 - t) orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a căror notare este permisă de 
lege şi au legătură cu imobilul. 
 În speţă intervenienta M.V. a solicitat notarea în cartea funciară a acţiunii de 
partaj ce face obiectul dosarului civil nr. …/212/2011 al Judecătoriei Constanţa, iar 
prin încheierea nr. 61714/2011 registratorul de carte funciară în mod judicios a 
încuviinţat această cerere şi a dispus notarea acţiunii de partaj. 
 În raport de dispoziţiile art. 42 alin.(1) lit.e) din Regulamentul de punere în 
aplicare a Legii nr. 7/1996 şi ale dispoziţiilor art. 93 din Ordinul nr. 633/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi 
publicitate imobiliară, modificat prin ordinul nr. 133/2009, Curtea constată că în mod 
legal instanţa de fond a respins ca nefondată cererea de radiere a notării acţiunii de 
partaj, cât timp această acţiune nu a fost irevocabil soluţionată la data pronunţării 
cererii de radiere a notării, iar înscrierea în cartea funciară s-a notat cu respectarea 
tuturor exigenţelor legale de fond şi de formă. 
 Conform dispoziţiilor art. 93 din Ordinul nr. 633/2006 mai sus menţionat 
„Notarea existenţei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în 
cartea funciară se va face fie la cererea părţii interesate, fie din oficiu la sesizarea 
instanţei de judecată. Notarea se va face pe baza copiei acţiunii, având ştampila şi 
numărul de înregistrare ale instanţei sau certificatul de grefă care identifică obiectul 
procesului, părţile şi imobilul”. 
  Instanţa de fond a făcut o corectă apreciere a stării de fapt, întemeiată pe 
probatoriul administrat în cauză, precum şi o corectă aplicare a dispoziţiilor legale 
incidente în materie. 
 În acest sens, în procedura de înscriere în cartea funciară, respectiv de notare, 
lucrătorul de carte funciară nu este îndreptăţit să analizeze temeinicia acţiunii dedusă 
judecăţii în cadrul litigiului supus notării, ci trebuie să se rezume strict la verificarea 
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îndeplinirii unor exigenţe minimale, în cazul notării să verifice strict condiţiile de 
formă şi de fond cerute de dispoziţiile art. 26 alin.(4) din Legea nr. 7/1996 coroborat 
cu art. 42 alin.(1) din ordinul nr. 633/2006, cu respectarea principiului legalităţii 
formale şi materiale a notării. 
 Legalitatea formală înseamnă că registratorul de la biroul de cadastru şi 
publicitate imobiliară nu poate încuviinţa decât înscrierea actelor şi faptelor juridice 
anume prevăzute de lege şi nu se poate sprijini decât pe cererea şi actele  ce o 
însoţesc. 
 Legalitatea materială vizează faptul că registratorul să cerceteze, pe de o parte, 
dacă înscrisul pe baza căruia se solicită înscrierea întruneşte condiţiile prevăzute de 
lege pentru înscrierea dreptului sau a faptului juridic (art. 41-51, 83 din legea 
7/1996), iar pe de altă parte să cerceteze dacă potrivit cuprinsului cărţii funciare, nu 
există vreo piedică la efectuarea înscrierii. 
 Prin urmare, examinarea registratorului de carte funciară se mărgineşte la 
verificarea valabilităţii actului a cărui notare se cere şi a posibilităţii notării în raport 
de înscrierile deja făcute în cartea funciară cu privire la imobil. 
 În speţă, registratorul de carte funciară avea abilitatea legală de a verifica doar 
dacă acţiunea de partaj a cărei notare s-a solicitat de către intervenientă este 
înregistrată pe rolul instanţelor judecătoreşti şi dacă este formulată în contradictoriu 
cu proprietarul tabular al imobilului asupra căruia se poartă notarea, fără a avea 
competenţa analizării pe fond, a legalităţii şi temeiniciei acţiunii de partaj de bunuri 
comune. 
 Exact aceloraşi limite de verificare este supusă şi instanţa de judecată care 
analizează plângerea formulată împotriva încheierii de reexaminare a încheierii în 
baza căreia s-a operat notarea în cartea funciară. 
 Or, în speţă, se constată că în mod greşit Tribunalul Constanţa şi-a depăşit 
limitele controlului de legalitate în procedura Legii nr. 7/1996 înţelegând să facă 
aprecieri asupra calităţii de bun propriu al imobilului înscris în cartea funciară pe 
numele petentului M.D., deşi această chestiune face obiectul dosarului de partaj, 
dosar în care nu s-a pronunţat o hotărâre irevocabilă. 
 Constatând că instanţa de apel a dispus radierea notării litigiului de partaj 
bunuri comune cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie – art. 33 din legea nr. 
7/1996 (deşi nu a existat o declaraţie a intervenientei în acest sens şi nicio hotărâre 
judecătorească irevocabilă în procesul de partaj bunuri comune) şi s-a pronunţat cu 
depăşirea limitelor învestirii sale, statuând şi asupra calităţii imobilului înscris în 
cartea funciară de bun propriu al petentului M.D. deşi această chestiune urmează a fi 
rezolvată de către instanţa de judecată legal învestită cu soluţionarea cererii de partaj 
bunuri comune în cadrul dosarului civil nr. 20960/212/2011 al Judecătoriei 
Constanţa, Curtea va admite recursul formulat de intervenienta M.V.. 
 Modifică în tot hotărârea recurată, în sensul că respinge apelul petentului şi menţine 
ca legală şi temeinică hotărârea primei instanţe. 

Decizia civilă nr. 325/C/03.07.2013 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 
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E. SUCCESIUNI 

 
12. Legea nr. 10/2001. Notificare nesoluţionată până la data adoptării 

Legii nr. 165/2013. Aplicarea imediată a legii noi în litigiul pendinte pe rolul 
instanţei de recurs. Cumpărător de drepturi succesorale. Limitele despăgubirii – 
art. 24 alin. 4 din Legea nr. 165/2013. Distincţia între persoana notificatoare – 
succesor al fostului proprietar şi cumpărătorul unei părţi din drepturile 
succesorale asupra imobilului notificat. 

 
Adoptarea Legii nr. 165/2013, care consacră principiul aplicării imediate a acestor 

dispoziţii legale notificărilor nesoluţionate în mod irevocabil în procedura administrativă şi/sau 
jurisdicţională, inclusiv cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului este 
urmarea firească a jurisprudenţei acestei instanţe de contencios european care într-o serie de 
cauze ce vizau încălcarea dispoziţiilor din Protocolul 1 la CEDO (ex: cauza Viaşu, Faimblat şi 
cauza Katz contra României) a identificat o problemă structurală specifică în ce priveşte lipsa 
restituirii sau a despăgubirii pentru bunurile naţionalizate, această instanţă europeană reţinând în 
mod constant influenţa sistemului de restituire şi în special de întârzierea înregistrată în procedura 
de plată a despăgubirii.  

Legea nr. 165/2013 constituie o transpunere în legislaţia naţională a măsurilor cu 
caracter general reparatoriu prefigurate în hotărârea – pilot din cauza Maria Atanasiu şi alţii 
contra României, legiuitorul român urmârind prin act normativ să implementeze în legislaţia 
naţională principiile CEDO în materia respectării dreptului de proprietate şi în acelaşi timp să 
menţină un echilibru între interesul general ala comunităţii, respectiv între obiectivul legitim de 
„utilitate publică”, acela care urmărea măsuri de reformă economică ori de justiţie socială ce 
militează pentru o rambursare inferioară la valoarea de piaţă actuală (James şi alţii contra 
Regatului Unit, 8 iulie 1986, f.120) şi interesele particulare ale persoanelor private de proprietate 
care sunt îndreptăţite să beneficieze de aceste măsuri reparatorii. 

Situaţia expres reglementată de art. 4 alin 4 din lege nu se regăseşte în speţă, cesionarul 
[...], în calitate de cumpărător al drepturilor succesorale rămase după defuncta [...] şi [...] 
neregăsindu-se în aceeaşi situaţie în care se afla cedenta [...], aceasta din urmă neînţelegând să 
vândă reclamantului toate drepturile ce i-ar fi revenit în calitate de unică notificatoare a imobilelor 
moştenite de cei 5 copii ai fostei proprietare [...]. 

 
Art. 4 şi 24 alin. 4 din Legea nr. 165/2013 

Art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO 
Art. 4 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 

 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa-Secţia I civilă sub 

[...], reclamanţii [...] şi [...] în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului 
Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar, Consiliul Local Constanţa şi Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor Publice au solicitat instanţei obligarea pârâţilor să 
restituie în natură imobilul situat în Constanţa, [...] (fost str. [...], fost [...]), compus 
din teren în suprafaţă de 88,464 mp şi construcţie, în subsidiar, obligarea pârâţilor la 
acordarea de măsuri reparatorii constând în bunuri - echivalent valoric sau obligarea 
pârâţilor la acordarea în mod direct de despăgubiri, reprezentând contravaloarea 
imobilului stabilită la nivelul standardelor internaţionale de evaluare. 

După mai multe cicluri procesuale, prin sentinţa civilă nr. 2473 din 23 mai 
2013 Tribunalul Constanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. 
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A respins ca introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă 
acţiunea faţă de pârâtul Statul român prin Ministerul Finanţelor Publice. 
 A respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiunea în constatarea 
nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 368/2006. 
 A respins, faţă de pârâta [...], cererea în constatarea nulităţii absolute a 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 368/2006 încheiat între Municipiul Constanţa 
şi [...]. 
 A admis în parte acţiunea formulată de  reclamantul [...],  în contradictoriu cu 
pârâţii Primarul Municipiului Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar, Consiliul 
Local Constanţa, Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice. 
 A obligat pârâta [...] să întocmească propunerea de acordare de despăgubiri 
pentru imobilul situat în Constanţa, [...], compus din teren în suprafaţă de 76,64 mp. 
şi construcţie S+P+2E+pod şi să înainteze dosarul Comisiei Centrale de acordare a 
despăgubirilor, în temeiul dispoziţiilor Titlului VII din Legea nr. 247/2005. 
 A respins ca nefondate capetele de cerere privind restituirea în natură a bunului 
sau de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent. 

A respins acţiunea faţă de pârâţii Municipiul Constanţa prin Primar, Primarul 
municipiului Constanţa şi Consiliul Local al municipiului Constanţa, ca nefondată. 
 A respins cererea pârâţilor Municipiul Constanţa şi Consiliul Local Constanţa 
de acordare a cheltuielilor de judecată ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut, în esenţă, că autoarea 
reclamantului [...], numita [...] a declanşat procedura administrativă reglementată de 
Legea nr.10/2001 prin notificarea nr. 292/14 aprilie 2002 adresată Municipiului 
Constanţa, notificare prin care a solicitat restituirea în natură sau acordarea de 
despăgubiri în echivalent pentru imobilul din Constanţa, [...], fosta proprietate a 
numitei [...], bunica notificatoarei, bun preluat de stat în baza Decretului nr.92/1950. 
S-a reţinut că după formularea notificării, [...] a vândut drepturile succesorale ce îi 
reveneau după defuncţii [...] şi [...] reclamantului [...] conform contractului de 
vânzare-cumpărare de drepturi succesorale nr. [...]/09.03.2010 autentificat la BNP 
[...], reclamantul subrogându-se în drepturile vânzătoarei şi declanşând procedura 
judiciară ca urmare a refuzului nejustificat al unităţii notificate de a răspunde 
notificării autoarei sale. 

În urma reluării judecăţii în cel de-al doilea ciclu procesual şi completării 
cadrului procesual sub aspectul părţilor din proces, prima instanţă a reţinut că [...] are 
calitate de unitate deţinătoare a imobilului notificat. 

A reţinut prima instanţă că prin hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate 
în litigii purtate anterior între părţi s-a statuat că pârâta [...] este titulara dreptului de 
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 76,64 m.p. dobândit prin contractul de 
vânzare-cumpărare nr.368/2008, a cărui valabilitate a fost stabilită prin hotărâre 
irevocabilă, cât şi asupra construcţiei aflată pe teren C1, tip parter şi trei etaje. 

Situaţia juridică a imobilului în ansamblul său a fost determinată cu caracter 
irevocabil prin decizia civilă nr.540/7 mai 2009 a Tribunalului Constanţa, iar 
existenţa în patrimoniul pârâtei societate comercială a unui „bun” în sensul art. 1 din 
Protocolul nr.1 la CEDO atrage imposibilitatea restituirii în natură a acestuia, 
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principiul salvării securităţii circuitului civil fiind un argument în plus în susţinerea 
acestei soluţii a instanţei. 

Întrucât restituirea în natură a imobilului nu mai este posibilă, prima instanţă a 
statuat că reclamantul este îndreptăţit să obţină măsuri reparatorii în echivalent 
conform Titlului VII din lege, pentru imobilul notificat pârâta [...] fiind obligată să 
propună acordarea acestor despăgubiri şi să înainteze această propunere împreună cu 
notificarea şi întreaga documentaţie aferentă notificării Comisiei Centrale pentru 
Stabilirea Despăgubirilor. 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs pârâta [...], care 
după expunerea pe larg a situaţiei de fapt şi a soluţiilor pronunţate în dosar în 
ciclurile procesuale anterioare a criticat legalitatea şi temeinicia hotărârii 
Tribunalului Constanţa sub aspectul reţinerii în sarcina sa a obligaţiei de a propune 
acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul în litigiu cumpărătorului de 
drepturi succesorale. 

La data de 16.10.2013, instanţa de recurs a pus în discuţia părţilor, din oficiu, 
incidenţa în speţă a Legii nr. 165/16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv, act normativ adoptat după pronunţarea sentinţei civile nr.2473/23 mai 2013, 
dar înainte de rămânerea irevocabilă a acestei hotărâri judecătoreşti, în raport de 
dispoziţiile art. 4 din această lege, şi avându-se în vedere efectele acestui act normativ 
atât asupra modalităţii de acordare a măsurilor reparatorii în situaţia în care titularul a 
înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţilor, cât şi 
asupra întinderii dreptului la despăgubiri al reclamantului din prezenta cauză în raport 
de contractul de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale încheiat cu autoarea 
notificării [...]   

  Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport cu criticile 
recurentei pârâte şi faţă de dispoziţiile legii noi – Legea nr. 165/16 mai 2013, Curtea 
constată următoarele: 

Referitor la incidenţa în speţă a dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, Curtea constată 
deplina aplicabilitate a acestor dispoziţii legale în prezentul litigiu, în raport de 
dispoziţiile art. 4 din lege, conform cărora „Dispoziţiile prezentei se aplică cererilor 
formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile investite de lege, nesoluţionate până 
la data intrării în vigoare  a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor 
preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii 
Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Legii nr. 165/2013. 

Adoptarea Legii nr. 165/2013, care consacră principiul aplicării imediate a 
acestor dispoziţii legale notificărilor nesoluţionate în mod irevocabil în procedura 
administrativă şi/sau jurisdicţională, inclusiv cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene 
a Drepturilor Omului este urmarea firească a jurisprudenţei acestei instanţe de 
contencios european care într-o serie de cauze ce vizau încălcarea dispoziţiilor din 
Protocolul 1 la CEDO (ex: cauza Viaşu, Faimblat şi cauza Katz contra României) a 
identificat o problemă structurală specifică în ce priveşte lipsa restituirii sau a 
despăgubirii pentru bunurile naţionalizate, această instanţă europeană reţinând în mod 
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constant influenţa sistemului de restituire şi în special de întârzierea înregistrată în 
procedura de plată a despăgubirii.  

CEDO a subliniat că „atunci când este în joc o problemă de interes general, 
puterile publice sunt ţinute să reacţioneze în timp util, corect şi cu cea mai mare 
coerenţă” (Vasilescu contra României, 22 mai 1998, f.51), „atât atingerea respectării 
bunurilor cât şi lipsa reacţiei trebuie să genereze un just echilibru între cerinţele 
interesului general al comunităţii şi imperativele de protecţie a drepturilor 
fundamentale ale persoanei. În special, trebuie să existe un raport rezonabil de 
proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat de orice măsură aplicată  de 
stat, inclusiv măsurile care privează o persoană de proprietatea sa. (cauza Atanasiu şi 
alţii împotriva României, Decizia din 12 oct. 2010, pag.67). 

Legea nr. 165/2013 constituie o transpunere în legislaţia naţională a măsurilor 
cu caracter general reparatoriu prefigurate în hotărârea – pilot din cauza Maria 
Atanasiu şi alţii contra României, legiuitorul român urmârind prin act normativ să 
implementeze în legislaţia naţională principiile CEDO în materia respectării dreptului 
de proprietate şi în acelaşi timp să menţină un echilibru între interesul general ala 
comunităţii, respectiv între obiectivul legitim de „utilitate publică”, acela care 
urmărea măsuri de reformă economică ori de justiţie socială ce militează pentru o 
rambursare inferioară la valoarea de piaţă actuală (James şi alţii contra Regatului 
Unit, 8 iulie 1986, f.120) şi interesele particulare ale persoanelor private de 
proprietate care sunt îndreptăţite să beneficieze de aceste măsuri reparatorii. 

Or, aşa cum a statuat în jurisprudenţa sus menţionată CEDO, în situaţia unor 
modificări fundamentale ale sistemului unei ţări, precum cele care le prezintă 
tranziţia de la un regim totalitar la unul democratic de guvernare şi structura politică, 
juridică şi economică a statului, adoptarea unor legi economice şi sociale pe scară 
largă în materie de restituire a proprietăţii, nu poate asigura o dreptate completă în 
faţa varietăţii de situaţii în care se află numeroasele persoane în cauză. 

S-a reţinut astfel că statul are dreptul de a expropria bunuri – inclusiv orice 
drepturi la despăgubire consfinţite de lege – şi de a reduce nivelul despăgubirilor prin 
mijloace legislative, amintindu-se că ceea ce prevede art. 1 din Protocolul nr. 1 este 
ca valoarea despăgubirilor acordate pentru o privare de proprietate operată de stat să 
fie „în mod rezonabil în raport” cu valoarea bunului şi că doar o lipsă totală de 
despăgubire este considerată incompatibilă cu art. 1 din Protocolul nr.1. 

De aceea, cum art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO nu garantează un drept la o 
compensaţie integrală în orice circumstanţe, o compensaţie parţială este justificată de 
obiective legitime de utilitate publică. 

Pe această linie de gândire, legiuitorul român prin Legea nr. 165/2013 a 
urmărit o refacere totală a legislaţiei în materia restituirii proprietăţilor confiscate de 
regimul comunist, care să conducă la reguli de procedură clare şi simplificate, care să 
facă sistemul de despăgubire mai previzibil în aplicarea sa, iar plafonarea 
despăgubirilor şi eşalonarea lor pe o perioadă mai lungă de timp reprezintă măsuri 
apte să asigure acest echilibru între interesul general al colectivităţii şi interesele 
foştilor proprietari. 

În acest sens, prin art. 1 din Legea nr. 165/2013 s-a reglementat principiul de 
restituire în natură sau prin compensare, pentru toate imobilele terenuri şi clădiri 
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preluate de statul totalitar comunist, legiuitorul făcând o distincţie clară între situaţia 
în care aceste măsuri sunt acordate foştilor proprietari sau succesorilor lor legali şi 
testamentari şi situaţia în care titularul dreptului de proprietate şi-a înstrăinat 
drepturile ce i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii, iar beneficiarul 
măsurii reparatorii este o altă persoană, cumpărător al drepturilor litigioase sau 
succesorale. 

În acest ultim caz, art.1 alin.(3) prevede că „În situaţia în care titularul a 
înstrăinat drepturile ce i se cuvin potrivit legii de restituire, singura măsură 
reparatorie ce se acordă este compensarea prin puncte, potrivit art. 24 alin 2, 3 şi 4.” 

Cum în speţă reclamantul [...] este un cumpărător de drepturi succesorale, 
titularul notificării formulate conform Legii nr. 10/2001, pentru imobilul în litigiu, 
înţelegând să înstrăineze către reclamant toate drepturile succesorale dobândite după 
autorii săi [...] şi [...], acestui reclamant îi sunt pe deplin aplicabile dispoziţiile art. 1 
alin 3 coroborat cu art. 24 alin.4 din Legea nr. 165/2013, în sensul că acesta poate 
beneficia pentru cotele succesorale dobândite prin contract de vânzare-cumpărare 
numai de măsura reparatorie constând în compensarea prin puncte conform art. 24 
alin. 4 din lege. 

Această viziune a legiuitorului nu este de natură să aducă atingere vreunui 
drept de proprietate al reclamantului, întrucât până la momentul adoptării Legii nr. 
165/2013 şi respectiv până la finalizarea prezentului litigiu printr-o hotărâre 
irevocabilă nici reclamantul şi nici vânzătoarea drepturilor succesorale – [...] nu au 
avut un bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, bun de care să fie privaţi ca 
urmare a aplicării dispoziţiilor legale mai sus invocate în prezentul litigiu. 

Aprecierea existenţei unui „bun” în patrimoniul vânzătoarei de drepturi 
succesorale implică recunoaşterea în conţinutul noţiunii explicitate în jurisprudenţa 
CEDO, inclusiv în cea dezvoltată în cauzele împotriva României, atât a unui „bun 
actual” cât şi a unei „speranţe legitime” de valorificare a dreptului de proprietate. 

Se observă în jurisprudenţa CEDO actuală o schimbare în raţionamentul 
construit pe tiparul cauzei Păduraru contra României din 1 decembrie 2005, 
continuată cu cauzele Străin şi Porteanu, pe care Curtea le-a aplicat constant, fără 
nicio abatere în practica ulterioară în ceea ce priveşte conţinutul conceptual al 
noţiunii de „bun”. 

Astfel, dacă în practica anterioară simpla pronunţare a unei hotărâri 
judecătoreşti, chiar dacă aceasta nu avea caracter irevocabil, prin care se constată 
nelegalitatea preluării de către stat a unui imobil înainte de anul 1989, reprezintă o 
privare nejustificată de proprietate, apreciindu-se totodată că reclamanţii au chiar un 
„bun actual”, în măsura în care vânzarea unor apartamente din imobil s-a realizat 
ulterior ori doar un „interes patrimonial” de a obţine restituirea în natură, cu aceeaşi 
valoare ca şi un bun actual în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, în cazurile în 
care vânzarea a operat înainte de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti (cauza 
Păduraru, paragraf 83-87; cauza Porteanu paragraf 339), în cazul Atanasiu şi alţii 
contra României, hotărârea din 12 octombrie 2010 publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 778/2010, s-a arătat că un bun actual există în patrimoniul 
proprietarilor deposedaţi abuziv de stat doar dacă s-a pronunţat în prealabil o 
hotărâre definitivă şi irevocabilă, prin care nu numai că s-a recunoscut calitatea de 
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proprietar, ci s-a şi dispus expres în dispozitivul hotărârii în sensul restituirii bunului 
(paragraf 140 şi 143). 

În caz contrar, simpla constatare pe cale judecătorească a nelegalităţii titlului 
statului constituit asupra imobilului litigios poate valora doar o recunoaştere a unui 
drept la despăgubire, respectiv dreptul de a încasa măsuri reparatorii prevăzute de 
legea specială, sub condiţia iniţierii procedurii administrative şi îndeplinirii cerinţelor 
legale pentru obţinerea acestor reparaţii (paragraf 141, 142 şi 143). 

Urmare a hotărârii CEDO din cauza Atanasiu, circumstanţele factuale de 
natura celor din speţă nu permit recunoaşterea unui drept la reconstituire, ci doar a 
unui drept de creanţă valorificabil în procedura Legii nr.10/2001 şi a Legii nr. 
165/2013. 

În speţă, vânzătoarea de drepturi succesorale nu avea anterior declanşării 
prezentului litigiu un „bun actual” cu privire la imobilul în litigiu, ci aceasta 
declanşase numai procedura administrativă prevăzută de Legea nr. 10/2001 prin 
notificarea imobilului fără a fi intervenit în prealabil o recunoaştere a dreptului său de 
proprietate asupra bunului notificat şi fără a se fi dispus printr-o hotărâre 
judecătorească irevocabilă restituirea acestui bun  în natură către [...]. 

Obiectul contractului de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale nr. 
[...]/2010 autentificat de BNP [...] este precis şi clar determinat prin contract, ca fiind 
reprezentat de dreptul deţinut de cedent, în calitatea sa de succesor al defuncţilor [...] 
şi [...], deci de drepturile cedentului de pe urma celor doi defuncţi cu privire la 
imobilul situat în Constanţa, [...]. 

Drepturile dobândite de cesionar sunt drepturi succesorale ale cedentului cu 
privire la imobilul în litigiu, care încorporează vocaţia autorului la valorificarea 
dreptului de „persoană îndreptăţită” la restituirea imobilului litigios potrivit 
procedurilor speciale de reparaţie, aplicabile imobilelor preluate în mod abuziv de 
stat în perioada comunistă, categorie din care face parte şi imobilul litigios. 

În temeiul contractului de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale, 
reclamantul cesionar a dobândit vocaţia la valorificarea dreptului de „persoană 
îndreptăţită” la măsuri reparatorii în legătură cu imobilul de la adresa mai sus 
amintită, conform procedurii legii speciale de reparaţie pentru imobilele preluate 
abuziv de stat, pentru că numai această vocaţie a existat în patrimoniul vânzătoarei la 
data încheierii contractului de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale nr. 
[...]/2010. 

Sub aspectul întinderii drepturilor dobândite de cesionar prin contractul de 
vânzare-cumpărare de drepturi succesorale nr. [...]/2010, Curtea are în vedere faptul 
că în procedura judiciară, instanţa de judecată are plenitudine de competenţă, iar în 
ipoteza în care nu s-a emis o dispoziţie ci se solicită soluţionarea pe fond a notificării, 
în acord cu jurisprudenţa Î.C.C.J. (Decizia nr. XX/2007), instanţa se pronunţă atât 
asupra calităţii reclamantului de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii, cât şi 
asupra întinderii dreptului şi a modalităţii de reparare a prejudiciului, probleme ce 
trebuie rezolvate în acord cu prevederile art. 24 din Legea nr. 165/2013 ce 
reglementează situaţia acordării măsurilor reparatorii altor persoane decât titularului 
dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitori legali ori testamentari ai 
acestuia. 
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Prin actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 705/18.04.1916 numitul 
[...] a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului din Constanţa, …, fost [...], 
compus din teren şi construcţie, actul fiind transcris sub nr. 1173/18.04.1916 în 
Registrul Transcripţiuni al Tribunalului Judeţean Constanţa. 

Potrivit foii de date pentru Cartea Funciară întocmită în anul 1940, imobilul 
era compus din teren în suprafaţă de 88,464 mp şi construcţie, un singur corp de 
clădire din cărămidă, 2 etaje, la parter prăvălie, la etajul 1 apartament cu 3 camere, 
bucătărie, sală, la etajul 2 apartament cu 3 camere şi dependinţe, despărţit de 
proprietăţile vecine str. … la răsărit pe o lungime de 9,12 m, la apus proprietar [...] pe 
9,12 m lungime, proprietarul imobilului fiind menţionat ca fiind [...], conform adresei 
Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei mun. Constanţa, în planul cadastral al 
Oraşului Constanţa pentru anii 1936-1938 vol. I, pag. 32 şi 312 este consemnat lotul 
nou … din careul nou …, adresa …, actual …, posesor [...]. 

Imobilul a trecut în proprietatea Statului român în baza Decretului nr. 
92/1950, poziţia nr. 2690, proprietar [...]. 

Conform dispoziţiilor art. 1 lit.c din HG nr. 250/2007 de aprobare a Normelor 
Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 10/2001, sarcina probei proprietăţii şi 
a deţinerii legale a acesteia la momentul deposedării abuzive şi a calităţii de persoană 
îndreptăţită la restituire revine persoanei care a pretins dreptul în conformitate cu 
prevederile art. 3 alin 1 lit.a şi ale art. 23 din lege. 

Conform dispoziţiilor art. 24 alin 1 din Legea nr. 10/2001, în absenţa unor 
probe contrare existente, după caz, întinderea dreptului de proprietate se prezumă a fi 
cea recunoscută în actul normativ de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării 
abuzive, iar potrivit alin 2, în absenţa unor probe contrare, persoana individualizată în 
actul normativ prin care s-a dispus măsura preluării abuzive este presupusă că deţine 
imobilul sub nume de proprietar. 

În raport de actele existente la dosar şi care atestă preluarea imobilului în 
litigiu în proprietatea statului în temeiul Decretului nr. 92/1950 de la posesorul [...], 
Curtea reţine că prezumţia de proprietate a numitei [...] cu privire la acest imobil, la 
momentul deposedării nelegale, nu a fost răsturnată de pârâţi, situaţie în care 
raporturile dintre notificatoarea [...] şi cesionarul [...] vor fi analizate prin raportare la 
proprietarul imobilului, [...]. 

Numita [...] decedată la data de 20.04.1946 conform certificatului seria DP 
nr. 496698 a fost căsătorită cu [...] (decedat la 15.12.1918), din căsătoria acestora 
rezultând 6 copii, din care unul – [...], a decedat anterior mamei sale, la data de 
06.02.1935. 

La decesul numitei [...] au rămas în calitate de moştenitori legali descendenţii 
acesteia [...], [...], [...] – tatăl notificatoarei [...], [...] şi [...], potrivit certificatului nr. 
002032/11.04.1947 emis de Administraţia Financiară Bucureşti, fiecărui succesor 
revenindu-i o cotă succesorală de 1/5 din masă şi, implicit, de 1/5 din imobilul ce face 
obiectul prezentului dosar. 

Curtea constată că după formularea notificării [...]/14.02.2001 înregistrată la 
BEJ [...], notificare ce a vizat întregul imobil situat în Constanţa, [...], (fost str. [...], 
fost …), titulara notificării [...] a vândut cesionarilor [...] şi [...] în cote de 35% 
respectiv 65% pentru fiecare cumpărător, „toate drepturile succesorale a căror titulară 
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este vânzătoarea de pe urma defuncţilor [...] şi [...]” conform contractului de vânzare-
cumpărare de drepturi succesorale autentificat sub nr. [...]/9 martie 2010 de BNP [...] 
– Bucureşti, …. 

Prin urmare, din analiza contractului de vânzare-cumpărare de drepturi 
succesorale autentificat sub nr. [...]/9 martie 2010, rezultă că notificatoarea [...] nu a 
înstrăinat reclamanţilor toate drepturile ce i-ar fi revenit cu privire la imobilul în 
litigiu, conform art. 4 alin 4 din Legea nr. 10/2001, în calitate de unic succesor ce ar 
fi formulat o notificare în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru imobilul din Constanţa, 
[...], ci a înţeles să vândă reclamantului [...] exclusiv drepturile succesorale ce i se 
cuvin după defuncţii [...] şi [...], după acesta din urmă drepturi dobândite conform 
certificatului de moştenitor nr.59/16.02.1965. 

Astfel, în contractul de vânzare-cumpărare nr. [...]/2010 se menţionează în 
mod expres că obiectul contractului de vânzare-cumpărare îl constituie „toate 
drepturile succesorale ale căror titulară sunt de pe urma defuncţilor [...] şi [...]. 

În raport de această menţiune care explicitează obiectul contractului de 
vânzare-cumpărare de drepturi succesorale, în mod greşit prima instanţă a reţinut că 
dispoziţiile art.4 alin.(4) din Legea nr. 10/2001, care o vizau exclusiv pe 
notificatoarea [...] (în calitate de unic succesor al defunctei [...] care a formulat 
notificare în temeiul Legii nr. 10/2001) îşi pot găsi aplicare şi în raport cu cesionarul 
drepturilor succesorale ce reveneau notificatoarei după defuncţii [...] şi [...]. 

Art. 4 alin.(4) din Legea nr. 10/2001 prevede că: „De cotele moştenitorilor 
legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută de cap. III profită 
ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite, care au depus în termen cerere de 
restituire”. 

Acest text legal are în vedere situaţia în care fostul proprietar al imobilului a 
lăsat mai mulţi moştenitori legali sau testamentari – în speţă 5 succesori legali – şi 
dintre aceştia numai o parte au formulat notificarea pentru redobândirea bunurilor 
proprietatea autorilor lor, preluat abuziv de stat. 

În această ipoteză, moştenitorii care au urmat procedura Legii nr. 10/2001 – 
în cauză numai succesoarea lui [...], numita [...] – sunt îndreptăţiţi să beneficieze de 
măsuri reparatorii pentru întregul imobil notificat, acestora revenindu-le şi cotele 
succesorilor care nu au formulat notificare. 

Situaţia expres reglementată de art. 4 alin 4 din lege nu se regăseşte în speţă, 
cesionarul [...], în calitate de cumpărător al drepturilor succesorale rămase după 
defuncta [...] şi [...] neregăsindu-se în aceeaşi situaţie în care se afla cedenta [...], 
aceasta din urmă neînţelegând să vândă reclamantului toate drepturile ce i-ar fi 
revenit în calitate de unică notificatoare a imobilelor moştenite de cei 5 copii ai 
fostei proprietare [...]. 

Pentru lămurirea întinderii drepturilor succesorale ce au făcut obiectul 
contractului de vânzare-cumpărare [...]/9 martie 2010 şi ulterior prin retransmiterea 
cotei de 65% din aceste drepturi către [...] prin contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat cu [...] şi înregistrat sub nr. 1452/20.09.2011 de BNP [...], se impune a se 
analiza modalitatea în care s-a transmis succesiunea proprietarei [...] către cei 5 
descendenţi în viaţă la data deschiderii succesiunii acesteia şi menţionaţi în 
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certificatul nr. …/11.04.1947 emis de Administraţia Fiscală Bucureşti în vederea 
stabilirii impozitului succesoral. 

Conform actelor de stare civilă şi certificatului mai sus menţionat, unul dintre 
succesorii numitei [...] a fost [...], tatăl cedentei, care a moştenit o cotă de 1/5 din 
masa succesorală a mamei sale, cotă retransmisă prin moştenire legală notificatoarei 
[...] (3/8), fratelui său [...] (3/8) şi soţiei supravieţuitoare [...] (2/8). 

Cota dobândită de [...] după decesul tatălui său conform certificatului de 
moştenitor nr. 59/16.02.1965 (şi care a făcut obiectul contractului de vânzare-
cumpărare de drepturi succesorale, vânzătoarea precizând expres că vinde dreptul 
succesoral ce îi revine după [...] conform certificatului de moştenitor nr. 
59/16.02.1965) a fost aceea de 3/8 din 1/5 din imobilul în litigiu, adică 3/40 din 
întregul imobil.  

A doua succesoare a defunctei [...] a fost menţionată ca fiind [...], căsătorită 
[...], născută la data de 11.07.1891 şi decedată la data de 28.09.1979; conform 
testamentului autentificat sub nr. …/26.03.1975 eliberat de Notariatul de Stat Local 
Sector 1 Bucureşti  a fost desemnată în calitate de legatar universal al defunctei [...] 
numita [...], conform certificatului de legatar nr. …/28.01.2009 emis de BNP [...] – 
Bucureşti. 

La data de 11.02.1992, numita [...] a întocmit testamentul olograf prin care a 
lăsat numitei [...] ([...] la data întocmirii testamentului) „restul averii mele mobile şi 
imobile”, prin certificatul de calitate de legatar nr. …/13.02.2009; acest testament a 
fost valorificat şi s-a constatat calitatea de legatar universal a numitei [...] după 
defuncta [...]. 

Drepturile succesorale dobândite de numita [...] după defuncta [...] au făcut 
obiectul contractului de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale nr.[...]/9.03.2010, 
prin urmare cota de 1/5 din succesiune dobândită de [...], pe filiera mătuşii sale [...], 
după defuncta [...] au fost înstrăinate reclamantului [...]. 

Cel de-al treilea moştenitor al defunctei [...], căruia îi revenea tot cota de 1/5 
din imobilul notificat a fost descendenta [...] (căsătorită [...], conform copiei 
Registrului Stării civile pentru căsătoriţi nr. 92/1908 şi certificatul de deces,  născută 
la 29.10.1886 şi decedată la 12.01.1975. [...] a fost fiica defunctei [...] [...], calitate în 
care a moştenit şi cota de 1/5 din imobilul notificat, cotă ce a făcut obiectul 
testamentului olograf în favoarea numitei [...] şi ulterior obiectul contractului de 
vânzare-cumpărare de drepturi succesorale nr.[...]/9 martie 2010 (copie registru 
pentru nou născuţi pe anul 1910). 

În ceea ce priveşte pe [...] devenită [...] prin căsătorie, cea de a patra 
succesoare a defunctei [...], Curtea constată că la decesul acesteia intervenit la data de 
7 aprilie 1984 (conform actului de deces nr. [...]) moştenirea sa a fost transmisă fiicei 
sale [...] născută [...] la data de 06.11.1926, conform certificatului de naştere seria …. 

Se constată că niciodată [...] nu a renunţat la succesiunea mamei sale, 
declaraţia de renunţare la moştenire invocată de reclamant şi depusă la dosar în 
primul ciclu procesual vizând exclusiv moştenirea bunicilor săi [...] şi [...], moştenire 
ce fusese transmisă şi acceptată de succesorii bunicilor săi la data deschiderii 
succesiunii, respectiv, la data decesului acestora. 
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Mai mult, se reţine că şi în ipoteza în care se admite că numita [...] ar fi putut 
beneficia de cota de 1/5 din imobilul în litigiu, ce a fost moştenită de [...] (născută 
[...]), în condiţiile art. 4 alin 4 din Legea nr. 10/2001, (în calitate de unic succesor ce a 
formulat notificarea cu privire la un bun imobil ce aparţinea în coproprietate mai 
multor succesibili), această cotă nu a fost înstrăinată reclamantului în temeiul 
contractului nr. [...]/9.03.2010, în acest act nefăcându-se vorbire de vânzarea 
drepturilor succesorale ale numitei [...] (născută [...]) sau de drepturile moştenite de la 
[...], drepturi la care a renunţat [...]. 

În raport de aceste considerente, se reţine că reclamantul nu este îndreptăţit 
să beneficieze de măsuri reparatorii pentru cota de 1/5 din imobil moştenită de [...] şi 
care nu a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale. 

Situaţia este similară şi în cazul celui de-al cincilea succesor-descendent al 
defunctei [...], numită [...] (căsătorită [...] şi apoi [...]), decedată la data de 3.03.1995 
în Ploieşti/Prahova. 

Se constată din analiza înscrisurilor existente la dosar că numita [...] nu s-a 
legitimat ca şi succesoare a defunctei [...], iar cota succesorală de 1/5 a numitei [...], 
dobândită după defuncta [...], nu a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare 
de drepturi succesorale, contract al cărui obiect a fost limitat, astfel cum am arătat 
mai sus, numai la drepturile succesorale moştenite de vânzătoarea [...] de la autorii 
[...] şi [...]. 

Nu se poate reţine că această cotă de 1/5 proprietatea comoştenitorului [...] a 
fost dobândită de vânzătoare pe filiera succesiunii tatălui său, [...] (fratele [...]) 
întrucât acesta a decedat anterior surorii sale, respectiv la data de 11.11.1964, 
conform certificatului de moştenitor nr. …/1965 emis la 16.02.1965 de Notariatul de 
Stat al Raionului 30 Decembrie, Regiunea Bucureşti. 

Concluzionând, în raport de considerentele mai sus evocate, Curtea constată 
că în mod greşit Tribunalul Constanţa a reţinut că reclamantul [...] este îndreptăţit să 
beneficieze de măsuri reparatorii conform Legii nr. 10/2001 pentru întregul imobil 
situat în Constanţa, [...] (fostă …, fost …) ce a făcut obiectul notificării 
[...]/04.02.2002 adresată de [...] Municipiului Constanţa, în realitate, prin contractul 
de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale vânzătoarea i-a transmis numai 
drepturile succesorale moştenite de la defuncţii [...], conform certificatului de 
moştenitor nr. 59/1965 şi [...], respectiv drepturile ce totalizează o cotă de 19/40 din 
imobilul notificat (2/5 după [...] + 3/8 din 1/5 după [...]). 

Referitor la modalitatea concretă de despăgubire a reclamantului, Curtea 
constată că în situaţia existentă în prezenta cauză, reclamantului [...] îi sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 24 alin.(4) din Legea nr.165/2013, iar nu art. 24 alin. (2) din lege. 

Conform, dispoziţiilor al.(2) al art. 24 din Legea nr.165/2013: „În dosarele în 
care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de 
proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se 
acordă un număr de puncte egal cu suma dintre preţul plătit fostului proprietar sau 
moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacţionarea dreptului de 
proprietate şi un procent de 15% din diferenţa până la valoarea imobilului stabilită 
conform dispoziţiilor art. 21 alin.(6). 
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Alin.(4) al art. 24 prevede că: „În cazul în care din documentele depuse la 
dosarul de restituire nu rezultă preţul plătit fostului proprietar sau moştenitorilor 
legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzacţionarea dreptului de proprietate, 
punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilită conform art. 21 alin 
6”. 

Art. 21 alin. 6 din lege prevede că „Evaluarea imobilului ce face obiectul 
deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a 
prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale şi se exprimă în puncte (…)”. 

În speţă, din analiza contractului de vânzare-cumpărare nr. [...]/2010 şi a 
documentaţiei aferente notificărilor formulate de [...] şi depuse la dosar rezultă că 
prin acest contract s-au vândut nu numai drepturile succesorale dobândite de la 
autorii [...] şi [...] cu privire exclusiv la imobilul din Constanţa, [...], ci toate drepturile 
succesorale pe care cei doi defuncţi le-au dobândit de la autoarea comună [...], 
drepturi ce vizează multiple imobile-terenuri şi construcţii de pe raza Municipiului 
Constanţa şi a Oraşului Eforie, astfel cum rezultă din certificatul fiscal emis după 
dezbaterea succesiunii lui [...], cât şi din contractul de partaj voluntar din 18 iulie 
1935, imobile în legătură cu care reclamantul [...] a declanşat mai multe litigii. 

Prin urmare, constatând că prin contractul de vânzare-cumpărare de drepturi 
succesorale nu s-a prevăzut în mod expres un preţ al vânzării strict cu privire la 
imobilul ce face obiectul prezentului dosar – din Constanţa, [...], preţul de 700 000 
Euro menţionat în contract vizând valoarea tuturor imobilelor cu privire la care [...] a 
declanşat procedura Legii nr. 10/2001, Curtea constată că în speţă sunt incidente 
dispoziţiile art. 24 alin 4 din Legea nr. 165/2013. 

În aplicarea acestor dispoziţii legale, Curtea constată că reclamantul [...] este 
îndreptăţit să primească pentru cota de 19/40 din imobilul din Constanţa, …, puncte 
ce vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea cotei de 19/40 din imobil stabilită 
conform art. 21 alin 6 din lege, respectiv conform grilei notariale valabile la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 C.pr.civ., se va admite recursul 
pârâtei [...] şi se va modifica în parte sentinţa atacată, astfel: 

Constată că reclamantul [...] este îndreptăţit să beneficieze pentru cota de 
19/40 din imobilul situat în Constanţa, …, teren şi construcţie, de măsurile 
compensatorii prevăzute de art.1 alin 3 coroborate cu art. 24 alin. 4 din Legea nr. 
165/2013, respectiv de puncte stabilite conform grilei notariale valabile la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. 

Obligă pârâţii Municipiul Constanţa şi Primarul Municipiului Constanţa să 
facă propunere de despăgubiri în beneficiul reclamantului şi să o înainteze Comisiei 
Naţionale pentru Compensarea Imobilelor constituită conform Legii nr. 165/2013, 
pentru cota de 19/40 din terenul în suprafaţă de 76,64 mp situat în Constanţa, …. 

Obligă pârâta [...] să facă propunere de despăgubiri conform celor mai sus 
menţionate şi să o înainteze Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor constituită 
conform Legii nr. 165/2013, pentru cota de 19/40 din construcţia situată în Constanţa, ….  

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. 
Decizia civilă nr. 426/C/23.10.2013 

Judecător redactor Mihaela Popoacă 
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IIII..  DDRREEPPTTUULL  FFAAMMIILLIIEEII  
 

13. Drept locativ al soţului divorţat, până la partaj. Înţelesul noţiunii de 
”nevoie locativă”. 
 

În speţă, problema de drept vizeaza definirea drepturilor locative ale reclamantei intimate 
asupra apartamentului cumpărat în anul 1991 de cei doi soţi şi în care a locuit până la internarea 
sa într-o unitate sanitară, în anul 1994, datorită problemelor de sănătate care au condus în final la 
pronunţarea divorţului-remediu; de la acea dată şi până în prezent continuând să locuiască acolo 
doar  pârâtul. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că aspectul 
condiţiilor locative este inclus în noţiunea de „viaţă privată şi de familie”, precum şi în cea de 
„domiciliu” (art. 8 alin. 1 din Convenţie). 

Astfel, în condiţiile în care intimata reclamantă are discernământul abolit, fiind permanent 
supusă procedurilor de internare nevoluntară la care se referă art. 45 din Legea nr. 487/2002 şi 
neputând să îşi exercite singură drepturile şi obligaţiile civile, în mod conştient, independent şi 
voluntar, reintegrarea sa în domiciliul recurentului pârât şi transpunerea asupra acestuia din urmă 
a unor sarcini exorbitante, legate de controlul şi îngrijirea intimatei, constituie o ingerinţă 
nejustificată în dreptul consacrat prin art. 8 alin. 1 din Convenţie. 

 
Art. 8 alin. 1 şi 2 din CEDO 

Art. 304 pct. 9  Cod procedură civilă 
 

Recursul, analizat prin prisma dispoziţiilor art. 304 pct. 9 cod proc. civilă 
(,,când hotărârea este pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a legii”), este fondat pentru următoarele 
considerente:  

Este real că dreptul de proprietate imobiliară, ca drept real principal, conferă 
proprietarilor atributele de folosinţă, posesie şi dispoziţie, potrivit art. 480 Cod civil 
1865 şi art. 555 alin. 1 Noul Cod civil; în măsura în care bunul aparţine mai multor 
coproprietari, ei au dreptul de a beneficia de aceste atribute până la sistarea stării de 
indiviziune. 
 Reintegrarea într-un spaţiu locativ constituie un demers procesual fondat, în 
principiu, pe atributul folosirii neîngrădite a unui asemenea spaţiu de către două sau 
mai multe persoane care au asupra lui acest drept, dar pentru care una dintre ele îl 
exercită în mod abuziv, în detrimentul celorlalte. 
 Dreptul de folosinţă în scop locativ exercitat asupra unui imobil nu este însă 
conferit automat de existenţa dreptului de coproprietate, întrucât coproprietarii nu pot 
pretinde întotdeauna folosirea în comun a uneia şi aceleiaşi locuinţe, decât în caz de 
„nevoie locativă”. 

În acest sens s-a pronunţat de altfel şi Î.C.C.J. - Secţia civilă şi de proprietate 
intelectuală, prin decizia civilă nr. 6954/9.12.2004 (Buletinul Casaţiei nr. 3/2005, p. 
29), care a arătat că dreptul de folosinţă poate fi exercitat de către toţi coproprietarii, 
însă atunci când există neînţelegeri între aceştia cu privire la folosirea materială a 
imobilului, reclamanţii care nu au locuit anterior formulării acţiunii au la îndemână 
procedura încetării coproprietăţii prin partaj, iar nu valorificarea dreptului  de 
folosinţă pe calea acţiunii în reintegrare. 
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În situaţia particulară a soţilor, deci a coproprietarilor devălmaşi, dreptul de a 
folosi în comun o locuinţă este recunoscut de conţinutul raporturilor nepatrimoniale 
specifice familiei şi de sintagma „domiciliu comun”, care implică o convieţuire 
comună în aceeaşi locuinţă. 

Însă, folosirea unei locuinţe de către unul dintre soţii proprietari devălmaşi, 
după pronunţarea divorţului, ţine de raţiunea impusă de „cerinţa locativă”, câtă vreme 
dispare argumentul convieţuirii comune şi noţiunea de „domiciliu comun”. 

În speţă, problema de drept a vizat definirea drepturilor locative ale reclamantei 
intimate asupra apartamentului cumpărat în anul 1991 de cei doi soţi şi în care a 
locuit până la internarea sa într-o unitate sanitară, în anul 1994, datorită problemelor 
de sănătate care au condus în final la pronunţarea divorţului-remediu; de la acea dată 
şi până în prezent continuând să locuiască acolo doar   pârâtul. 

Textul art. 8 alin. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale arată că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale 
private şi de familie, precum şi a domiciliului său (…). Alin. 2 arată că nu este admis 
amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care 
acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate 
democratică, este necesară pentru (…) protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că aspectul 
condiţiilor locative este inclus în noţiunea de „viaţă privată şi de familie”, precum şi 
în cea de „domiciliu” (art. 8 alin. 1 din Convenţie). 

În consecinţă, pentru restrângerea acestor drepturi trebuie evaluată atât 
necesitatea ingerinţei, cât şi proporţionalitatea, iar în speţă instanţa de apel nu a 
abordat aceste elemente într-o manieră care să justifice limitarea drepturilor locative 
proprii ale fostului soţ. 

Astfel, în condiţiile în care intimata reclamantă are discernământul abolit, fiind 
permanent supusă procedurilor de internare nevoluntară la care se referă art. 45 din 
Legea nr. 487/2002 şi neputând să îşi exercite singură drepturile şi obligaţiile civile, 
în mod conştient, independent şi voluntar, reintegrarea sa în domiciliul recurentului 
pârât şi transpunerea asupra acestuia din urmă a unor sarcini exorbitante, legate de 
controlul şi îngrijirea intimatei, constituie o ingerinţă nejustificată în dreptul 
consacrat prin art. 8 alin. 1 din Convenţie. 

Cum între părţi a intervenit divorţul şi nu mai subzistă argumentul unui 
„domiciliu comun” specific relaţiilor de familie, foştii soţi încetând de altfel 
convieţuirea încă din anul 1994, urmare internării intimatei în Spitalul Sapoca, 
reintegrarea fostei soţii în acest imobil nu poate fi justificată pe argumentul 
coproprietăţii, de vreme ce a fost iniţiat şi este în derulare un proces de partaj. 

De altfel, instanţele devolutive urmau să observe că o cerere similară a fost 
formulată chiar în cursul divorţului, Curtea de Apel Constanţa stabilind însă, conform 
deciziei civile nr. 46/FM din 20.06.2008, că această calitate de coproprietar o 
îndreptăţeşte pe soţie să solicite partajul, iar nu reintegrarea. 

În egală măsură era relevantă împrejurarea că, deşi fără caracter irevocabil, dar 
cu puterea lucrului judecat relativă decurgând din dispozitivul şi considerentele 
sentinţei civile nr. 18538/19.10.2011 a Judecătoriei Constanţa (dosar 6092/212/2009), 
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ambele bunuri imobile ale foştilor soţi fuseseră atribuite recurentului pârât, cu 
obligarea sa la plata unei sulte către intimata reclamantă. 

Rezumând, cum părăsirea acestei locuinţe (aflate sub regimul coproprietăţii 
devălmaşe, potrivit hotărârii de partaj) s-a produs ca o consecinţă a luării unei măsuri 
de protecţie medicală faţă de persoana intimatei care, potrivit hotărârii judecătoreşti 
de punere sub interdicţie, a fost internată începând cu anul 1994 în mai multe unităţi 
spitaliceşti cu profil psihiatric, fiind în continuare – după cum atestă şi tutorele – în 
neputinţă de a fi absolvită de procedurile medicale de specialitate, instanţele nu 
puteau dispune reintegrarea reclamantei în domiciliul pârâtului. Nu va avea relevanţă 
argumentul subsidiar dat de sora intimatei, potrivit cu care partea nu are manifestări 
violente sau care să pună în pericol viaţa sa ori a altei persoane, faţă de prezumţia 
absolută dedusă din hotărârea de punere sub interdicţie – anume că acestei persoane îi 
lipseşte capacitatea psihică, fiind  incapabilă să-şi gestioneze singură existenţa, ceea 
ce a impus în final şi desemnarea  tutorelui.  

Pentru toate aceste considerente, constatând că soluţia tribunalului este dată cu 
interpretarea greşită a legii, în raport de dispoziţiile art. 312 alin. 1 cod proc. civilă se 
va admite recursul pârâtului şi se va modifică în tot decizia recurată în sensul că, 
admiţând apelul, schimbă în parte sentinţa apelată şi respinge cererea de reintegrare 
formulată de reclamantă prin tutore, ca nefondată.  

Decizia civilă nr. 64/C/04.02.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 
 

14. Legea nr. 272/2004. Noţiunea de interes al minorului. Măsuri de 
protecţie alternative. Cerere de reintegrare a minorului în familia biologică. 

 
 La determinarea interesului superior al copilului, trebuie să se aibă în vedere nevoile de 
dezvoltare (fizice, psihologice, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi apartenenţă la 
o familie), istoricul copilului în mod special situaţiile de abuz, neglijare, exploatare, precum şi 
potenţialele situaţii de risc ce pot apărea în viitor, capacitatea părinţilor de a răspunde nevoilor 
concrete ale acestuia, menţinerea relaţiilor personale cu toate persoanele faţă de care copilul a 
dezvoltat relaţii de ataşament. 
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că interesul copiilor prezintă un dublu 
aspect: pe de o parte, să le garanteze copiilor o evoluţie într-un mediu sănătos; pe de altă parte, să 
menţină legăturile acestora cu familia cu excepţia cazului în care aceasta s-a arătat nedemnă, 
deoarece distrugerea acestei legături determină ruperea copilului de rădăcinile sale (cauza 
Amanalachioai c României, poz.81). 
 Or, din punctul de vedere al acestor dezvoltări teoretice referitoare la cuprinsul noţiunii de 
„interes al copilului” se constată că s-a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale incidente în 
materie, apreciindu-se că nu este oportună şi nu corespunde nevoilor minorei măsura de 
reintegrare a acesteia în familia biologică, justificându-se menţinerea măsurii plasamentului la 
asistentul maternal profesionist, dar şi păstrarea legăturilor cu recurentul, care o vizitează frecvent 
la domiciliul asistentului maternal. 

 
Legea nr. 272/2004 

Cauzele CEDO - Amanalachioai contra României 
şi Sbârcea contra României 
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Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 79/88/2013 din 
08.01.2013, reclamantul H.T. a solicitat încetarea măsurii de plasament şi 
reintegrarea în familie a minorei H.E., născută la data de 03.02.2008 în localitatea N., 
judeţ Tulcea, fiica sa şi a lui S.P., cu domiciliul în localitatea N., judeţ Tulcea. 

Susţine reclamantul că faţă de minora H.E., născută la  03.02.2008 s-a dispus de 
către instanţa de judecată, la solicitarea DGASPC – Tulcea o măsură de protecţie 
alternativă conform Legii nr.272/2004. 

Prin sentinţa civilă nr.480 din 11.02.2011 Tribunalul Tulcea a admis acţiunea 
DGASPC – Tulcea şi a dispus înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă 
stabilită prin Dispoziţia nr.938/20.01.2011 a Directorului DGASPC Tulcea cu măsura 
plasamentului la asistentul maternal profesionist I.M. 

Susţine reclamantul că motivele care au determinat această măsură de protecţie 
alternativă a minorei nu se mai justifică în prezent, întrucât părinţi fireşti ai copilului 
au făcut demersurile necesare îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă de la domiciliul lor, au 
igienizat locuinţa, iar veniturile familiei au crescut, reclamantul ocupându-se cu 
creşterea şi comercializarea porcilor. 

În apărare, prin întâmpinare, pârâta DGASPC – Tulcea a solicitat respingerea 
acţiunii reclamantului ca nefondată, motivat de faptul că mama minorei este 
neşcolarizată, fără ocupaţie, fără venituri, cu probleme de sănătate, fiind diagnosticată 
cu întârziere mentală uşoară; tatăl este neşcolarizat, fără ocupaţie, fără venituri sigure, 
cunoscut ca o persoană violentă, cu probleme de sănătate psihică; condiţiile 
materiale, financiare si morale nu sunt favorabile creşterii şi dezvoltării unui copil. 

S-a mai arătat că în data de 27.11.2012, mama minorei, S.P., a născut la 
domiciliu un băieţel, iar după naşterea copilului, atât  mama, cât şi tatăl au fost de 
acord că mama împreună cu fiul să rămână în Centrul Maternal câteva luni până va 
trece iarna, deoarece acasă nu dispun de toate condiţiile necesare creşterii minorului. 
Aceştia au fost internaţi în centru începând cu data de 6.12.2012, conform Dispoziţiei 
nr. 2638/6.12.2012. În Centrul Maternal numita S.P. are nevoie de supraveghere şi 
îndrumare permanentă, nu dă dovadă de discernământ, nu ştie când trebuie să dea de 
mâncare la copil, cum şi când să îi facă baie, prezintă infantilism în gândire şi în 
comportament, neavând abilităţi necesare creşterii şi îngrijirii propriului copil. Tatăl 
îşi vizitează frecvent soţia şi copilul în Centrul Maternal. La ultima vizită efectuată la 
domiciliul familiei H. a fost găsit reclamantul în casă, dormind, având un câine legat 
de clanţa uşii, iar după îndelungi insistenţe, acesta a ieşit din casă, mirosind a băutură, 
îmbrăcat în haine murdare şi declarând că nu îi poate primi în casă deoarece este în 
curăţenie. În curte era mizerie, se aflau baloţi de paie şi iarbă uscată, iar lângă casă 
erau stivuite trunchiuri de copaci aduse de la pădure care urmau să fie tăiate pentru a 
constitui lemnele de foc. Numai o parte a locuinţei este împrejmuită cu gard, si acesta 
fiind degradat. Locuinţa, formată din 2 camere, aparent cu o suprafaţă de 12 m2 şi o 
bucătărie pe care familia o foloseşte şi ca magazie în care depozitează diverse 
obiecte, iar pe timpul iernii ţin animale, nu este racordată la reţeaua de electricitate, 
mâncarea se face la plită, iar apa  se scoate dintr-un cămin cimentuit acoperit cu o 
bucată de nailon, aflat lângă casă. 

Tatăl minorei se ocupă cu creşterea porcilor, are 7 porci mari şi 8 mici, un cal 
şi 25 de găini, iar pe timpul iernii ţine porcii  mici in bucătărie pentru a nu îngheţa şi 
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susţine că are condiţii pentru primirea minorei, îşi vrea copilul acasă, intenţionând să 
o dea la grădiniţa din sat şi să-i cumpere rechizite, jucării, să aibă grijă de ea. 

Se mai susţine în întâmpinare că reclamantul este cunoscut ca o persoană 
agresivă, consumatoare de alcool, care refuză dialogul, foloseşte un vocabular vulgar, 
tonalitate ridicată, ameninţă pe toată lumea, care în opinia lui, îi este potrivnică şi din 
acest motiv nu există declaraţii scrise cu privire la această familie. 

În dovedire, pârâta a depus la dosar o serie de înscrisuri: anchete sociale, raport 
de evaluare a mamei asistate, raport după vizită, adrese, acte de stare civilă, sentinţa 
civilă nr. 480/11.02.2011, decizia civilă nr. 49/4.04.2013, sentinţa civilă nr. 
4298/10.08.2012. 
 Prin sentinţa civilă nr.1082 din 01.02.2013, Tribunalul Tulcea a respins 
acţiunea reclamantului H.T. ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut, în esenţă, că minora 
H.E. provine dintr-o relaţie de concubinaj şi are paternitatea recunoscută, copilul 
fiind găsit de asistenţii sociali în condiţii de igienă şi de locuit improprii, febril şi 
netratat corespunzător de către părinţii săi, care au fost reticenţi faţă de asistenţa 
medicală, această situaţie determinând  plasamentul minorei în regim de urgenţă şi 
ulterior plasamentul la asistent maternal profesionist, în anul 2012, prin sentinţa civilă 
nr.752/10.02.2012 a Tribunalului Constanţa, irevocabilă. 
 Tribunalul Tulcea a reţinut că încetarea măsurii plasamentului şi reintegrarea 
minorei în familie nu este în interesul acesteia, întrucât condiţiile de viaţă din 
domiciliul părinţilor, deşi au cunoscut o uşoară îmbunătăţire, nu corespund nevoilor 
de creştere şi educare ale minorei E. 
 Din ancheta socială efectuată de DGASPC – Tulcea în luna ianuarie 2013 a 
reţinut instanţa de fond că reclamantul şi mama minorei locuiesc într-o casă formată 
din două camere improprii mobilate (două paturi şi o sobă), fără curent electric, 
locuinţa fiind neîngrijită. S-a mai reţinut că mama minorei S.P. a mai dat naştere unui 
copil la data de 27.11.2012, şi întrucât la domiciliul său nu erau condiţii 
corespunzătoare pentru întreţinere şi îngrijirea copilului nou născut, aceasta împreună 
cu acest minor au fost internaţi în Centrul Maternal, unde s-a constatat că mama nu 
are însuşite abilităţile creşterii şi îngrijirii propriului copil, având la rândul său ea 
nevoie de supraveghere şi îndrumare permanentă, întrucât este lipsită de 
discernământ. 
 În ceea ce îl priveşte pe reclamant s-a reţinut că deşi îşi doreşte ca minora să fie 
reintegrată în familie, nu poate asigura condiţii de trai corespunzătoare creşterii 
copilului. Tatăl nu are venituri stabile şi se întreţine din banii obţinuţi din creşterea 
animalelor şi din munci prestate ocazional la diverse persoane, trăind la limita 
sărăciei; este cunoscut ca o persoană conflictuală atât în familie cât şi în comunitate. 
 Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs reclamantul 
H.T. care a criticat-o pentru nelegalitate, conform art. 304 pct.9 Cod proc.civilă 
susţinând că instanţa de fond în mod greşit a apreciat că nu este în interesul minorei 
să fie integrată în familia biologică. Deşi în familia asistentului maternal profesionist 
minora are condiţii materiale superioare celor oferite de recurent, aceste elemente nu 
trebuie să fie determinante în aprecierea interesului superior al copilului, tatăl 
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recurent manifestând afecţiune faţă de minoră şi a făcut eforturi pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor locative. 
 Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Tulcea în raport de criticile 
recurentului reclamant, Curtea constată că recursul este nefondat şi urmează a fi 
respins pentru următoarele considerente: 
 Art.8 din CEDO implică dreptul părintelui de a beneficia de măsuri adecvate 
din partea statului pentru a fi alături de copilul său, precum şi obligaţia autorităţilor 
naţionale de a dispune acele măsuri. Această obligaţie a statului nu este însă absolută, 
trebuie să ţină seama de interesele şi de drepturile şi libertăţile acestor persoane şi în 
special de interesele superioare ale copilului.  
 În ipoteza în care contactele cu părinţii riscă să ameninţe aceste interese sau să 
încalce aceste drepturi, autorităţile naţionale trebuie să vegheze la respectarea unui 
raport de proporţionalitate între ele (Hot. Hokkonen Scozzeri şi Cuinta împotriva 
Italiei nr.3922/1998 şi nr.41963/1998 alin. 221 CEDO – 2000-VIIII), iar interesul 
superior al copilului, în funcţie de natura şi  de importanţa sa, poate să prevaleze faţă 
de cel al părintelui (Hot. în cauzele EP împotriva Italiei din 16.11.1999, 
nr.31127/1996, alin.62). 
 În adoptarea măsurii, care constituie o ingerinţă în exerciţiul drepturilor apărate 
de art.8, statele semnatare ale Convenţiei dispun de o marjă de apreciere cu întindere 
variabilă, iar autorităţile statale trebuie să vegheze ca un just echilibru să fie menţinut 
între toate interesele implicate în cauză, în funcţie de circumstanţele fiecărei cauze. 
 În speţă, Tribunalul Tulcea a apreciat în mod judicios că menţinerea măsurii 
plasamentului minorei H.E., născută la 3.02.2008 şi refuzul autorităţilor locale 
implicate în supravegherea şi protejarea drepturilor copilului de a dispune 
reintegrarea minorei în familia biologică corespund interesului minorei la acest 
moment, în contextul în care condiţiile ce au impus luarea unei măsurii de protecţie a 
copilului nu s-au modificat esenţial. 
 În acest sens se reţine din anchetele sociale realizate la domiciliul recurentului 
reclamant că locuinţa acestuia (în care se solicită a fi reintegrată şi minora E.), nu 
asigură condiţii decente şi sigure de trai, este insalubră şi neîngrijită, lipsită de 
electricitate, sănătatea şi dezvoltarea minorei fiind puse în pericol în acest imobil. De 
altfel, tocmai datorită condiţiilor improprii pentru creşterea normală a unui copil în 
această locuinţă, mama minorei, S.P., împreună cu copilul nou născut T. au fost  
internaţi în Centrul Maternal Tulcea la data de 6.12.2012, conform Dispoziţiei 
nr.2638/6.12.2012 a D.G.A.S.P.C. Tulcea. 
 Mai mult, se reţine că niciunul dintre părinţi nu obţine venituri stabile din 
muncă, iar recurentul reclamant se ocupă cu creşterea animalelor şi lucrează cu ziua, 
situaţie în care nu poate supraveghea în permanenţă şi nu se poate ocupa constant de 
creşterea şi educarea minorei E. în vârstă de 5 ani. 
 Remedierea unor deficienţe ale imobilului în care locuiesc părinţii minorei nu 
este suficientă pentru a justifica reintegrarea minorei în familia biologică în condiţiile 
în care s-a dovedit că părinţii nu dispun de venituri corespunzătoare pentru creşterea 
minorei, aceasta cu atât mai mult cu cât familia recurentului s-a mărit, în grija 
acestuia aflându-se şi un alt minor – H.T., născut la data de 27.11.2012. 
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 În ceea ce o priveşte pe mama minorei, aceasta are o deficienţă mentală 
moderată, prezintă o capacitate scăzută de autocontrol şi reflectare, şi nu are toate 
abilităţile necesare creşterii şi îngrijiri unui copil, situaţie în care nu se poate ocupa, 
în lipsa reclamantului de la domiciliu, de creşterea şi educarea celor doi copii minori, 
în prezent nefiind în interesul minorei să fie reintegrată în familia biologică. 
 Noţiunea de „interes superior al copilului” care constituie un imperativ ce 
trebuie respectat în toate măsurile ce privesc copilul are, în cazul cererilor ce vizează 
măsurile de protecţie alternativă reglementate de Legea nr.272/2004, un înţeles 
specific. 
 Pe lângă aspectele de natură materială ce vizează condiţiile de locuinţă şi 
veniturile oferite de părinţi pentru creşterea copilului vor avea o greutate importantă, 
din punct de vedere decizional şi circumstanţele legate de compatibilitatea 
emoţională dintre părinţi şi copil, aptitudinile parentale dezvoltate de-a lungul 
timpului, stabilitatea afectivă pe care aproprierea de părinţi o creează pentru copilul 
abuzat sau neglijat şi care a fost subiectul unei măsuri de protecţie alternativă 
(incluzând aici şi mediul familial dezvoltat în jurul părinţilor). 
 De asemenea, vor avea influenţă circumstanţele privitoare la capacitatea 
educaţională oferită de fiecare dintre părinţi, fiind incluse aici nu numai perspectiva 
pregătirii şcolare, cât mai ales posibilitatea implicării părintelui în această pregătire, 
astfel încât valenţele acestuia să atingă cote maxime. 
 În fine, trebuie analizată securitatea emoţională pe care convieţuirea cu cei doi 
părinţi biologici o creează copilului; va căpăta relevanţă, sub acest aspect, 
sentimentul de siguranţă pe care legăturile personale cu părinţi le vor conferi 
copilului, prin referire nu numai la membrii familiei acestor părinţi, dar şi la toate 
celelalte medii (şcolar, de vecinătate) ce configurează în mintea copilului, un 
sentiment de apartenenţă. 
 De aceea, la determinarea interesului superior al copilului, trebuie să se aibă în 
vedere nevoile de dezvoltare (fizice, psihologice, de educaţie şi sănătate, de securitate 
şi stabilitate şi apartenenţă la o familie), istoricul copilului în mod special situaţiile de 
abuz, neglijare, exploatare, precum şi potenţialele situaţii de risc ce pot apărea în 
viitor, capacitatea părinţilor de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia, menţinerea 
relaţiilor personale cu toate persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de 
ataşament. 
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că interesul copiilor prezintă 
un dublu aspect: pe de o parte, să le garanteze copiilor o evoluţie într-un mediu 
sănătos; pe de altă parte, să menţină legăturile acestora cu familia cu excepţia cazului 
în care aceasta s-a arătat nedemnă, deoarece distrugerea acestei legături determină 
ruperea copilului de rădăcinile sale (cauza Amanalachioai c. României, poz.81). 
 Or, din punctul de vedere al acestor dezvoltări teoretice referitoare la cuprinsul 
noţiunii de „interes al copilului” se constată că instanţa de fond a făcut o corectă 
aplicare a prevederilor legale incidente în materie, apreciind că nu este oportună şi nu 
corespunde nevoilor minorei măsura de reintegrare a acesteia în familia biologică, 
justificându-se menţinerea măsurii plasamentului la asistentul maternal profesionist, 
dar şi păstrarea legăturilor cu recurentul, care o vizitează frecvent la domiciliul 
asistentului maternal. 
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 Istoricul medical al minorei impune o atentă îngrijire într-un mediu optim cu 
căldură, apă curentă şi iluminat corespunzător, deoarece la data adoptării măsurii de 
protecţie specială – minora E. a fost diagnosticată cu pneumonie accentuată, iar în 
prezent locuinţa recurentului nu corespunde nevoilor minorei. 
 Pe de altă parte este prioritară, înainte de reintegrarea minorei în familia tatălui 
său, o consolidare a relaţiilor copilului cu părinţii biologici, dezvoltarea unei relaţii de 
afecţiune normală  specifice raporturilor părinte-copil minor cu ambii părinţi, întrucât 
recurentul locuieşte în acelaşi imobil alături de mama minorei, iar aceasta nu a avut 
contacte regulate cu copilul. 
  Pentru aceste considerente, avându-se în vedere şi importanţa covârşitoare pe 
care C.E.D.O. o dă unor astfel de probatorii (inclusiv anchetei sociale realizate la 
domiciliul părinţilor biologici) în care concluziile sunt atât de categorice referitor la 
evoluţia ulterioară a copilului (ex.: cauza Amanalachioai, poz.101 sau cauza Sbârcea, 
poz.137), Curtea apreciază că integrarea minorei în familia biologică şi încetarea 
măsurii speciale de protecţie este contrară intereselor superioare ale acestei minore la 
acest moment. 

Decizia civilă nr. 30/FM/03.04.2013 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
 
 

IIIIII..  DDRREEPPTTUULL  MMUUNNCCIIII  SSII  AASSIIGGUURRĂĂRRII  SSOOCCIIAALLEE  
 
 

A. DREPTUL MUNCII 

 
 

15. Programul POSDRU. Criterii de selecţie a persoanelor ce urmau să 
participe la proiect. Decizie de concediere. Analiza cu prioritate a excepţiei 
privind nulitatea contractului individual de muncă prin raportare la normele cu 
caracter special privind derularea programelor finanţate din fonduri europene. 

 
Instituţiile care derulează proiecte finanţate din fonduri structurale au obligaţia de a forma 

echipe de management numai din rândul angajaţilor proprii, iar în cazul în care nu dispun de 
capacitatea de implementare pot externaliza către terţi anumite activităţi. 

Aşadar, şi în cauza de faţă, personalul ce urma sa facă parte din echipa judeţeana de 
implementare a proiectului finanţat din FSE prin POSDRU trebuia sa cuprindă angajaţi ai 
Inspectoratului Scolar Judeţean Constanţa. 

În cazul reclamantei, s-a constatat ca aceasta nu lucra în învăţământ, ceea ce înseamnă ca 
nici nu putea sa participe la proiect şi sa facă parte din echipă, neavând calificarea necesară. 
 

Ordinul nr. 185/2008  al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
 

Prin cererea introdusă pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 23.12.2010, 
înregistrata sub nr.19431/118/2010, reclamanta C.E. a solicitat, in contradictoriu cu 
paratul Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta, pronunţarea unei hotărâri prin care să 
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se dispună anularea deciziei nr. 1829/2010 emisa de ISJ Constanţa prin care a fost 
concediata; obligarea pârâtei la repunerea sa în funcţia deţinută anterior de responsabil 
tehnic; obligarea paratei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate si 
majorate, alături de celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data emiterii 
deciziei de concediere si pana la momentul reintegrării efective; obligarea paratei la 
plata drepturilor salariale neachitate pentru perioada 01.07.2010-07.12.2010; obligarea 
paratei la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale si obligarea sa la plata 
cheltuielilor de judecata ocazionate de desfăşurarea prezentului litigiu. 

Prin sentinţa civilă nr. 3497/10.06.2011 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
formulată de reclamanta C.E. şi a fost obligată pârâta la repunerea reclamantei în 
situaţia anterioară, respectiv reintegrarea în funcţia de responsabil tehnic. A fost 
obligată pârâta la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate şi majorate, 
începând cu data de 01.07.2010 până la data reintegrării efective şi au fost respinse 
celelalte pretenţii ca neîntemeiate. 

Instanţa de fond a reţinut ca prin decizia nr. 1829/07.12.2010 s-a dispus 
revocarea reclamantei din funcţia de responsabil tehnic - Partener ISJ Constanţa în 
Proiectul metode şi instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor în 
managementul vieţii personale, fiind numita în aceeaşi funcţie d-na S.A. 

Analizând aceasta decizie în raport de condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească o decizie de desfacere disciplinară a contractului de muncă şi în raport 
de condiţiile imperative prevăzute de art. 268 din codul muncii, instanţa de fond a 
stabilit că instituţia pârâtă nu a efectuat cercetarea disciplinara şi nu a indicat în 
decizie care sunt motivele pentru care s-a dispus revocarea reclamantei din funcţie 
astfel ca a anulat decizia nr. 1829/2010 emisa de ISJ Constanţa. 

 Ca urmare a recursului declarat de pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa, prin decizia civilă nr. 739/CM/05 Decembrie 2011 pronunţată de Curtea 
de Apel Constanţa a fost casată sentinţa recurată şi a fost trimisa cauza spre 
rejudecare la Tribunalul Constanţa. 

Analizând înscrisurile din dosar şi apărările formulate de părţi, Curtea a 
constatat ca instanţa de fond a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor legale invocate de 
părţi, a omis sa analizeze înscrisurile depuse de părţi, nu a răspuns cererilor acestora şi 
a omis să se pronunţe pe excepţiile invocate deşi acestea au fost invocate în termen 
legal. 

În raport de înscrisurile depuse de părţi, Curtea a constatat că în mod greşit 
instanţa de fond s-a limitat a analiza nulitatea deciziei de revocare doar din 
perspectiva condiţiilor cerute de legiuitor prin art. 268 Codul muncii pentru 
valabilitatea deciziei de concediere atâta vreme cât emitentul deciziei a înţeles să 
dispună „revocarea” în acord cu Pct.14 din contractul de finanţare care permitea 
modificarea contractului în funcţie de stadiul derulării contractului de parteneriat. 

De asemenea, instanţa nu s-a pronunţat pe excepţia privind nulitatea 
contractului individual de muncă al reclamantei, excepţie care a fost formulată de 
pârât în cadrul întâmpinării, cu respectarea termenului prevăzut de art.115 cod 
procedură civilă şi nu prin concluziile scrise aşa cum greşit a reţinut instanţa de fond. 

Ori, aceasta excepţie se impunea a fi analizata cu atât mai mult cu cât şi 
soluţionarea capătului de cerere referitor la plata drepturilor salariale depindea de 
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stabilirea cu prioritate a valabilităţii contractului de muncă din perspectiva 
contractului de finanţare care este parte a contractului de parteneriat. 

Rejudecând cauza pe fond, după casare, Tribunalul Constanţa a pronunţat 
sentinţa civilă nr. 3856/23.07.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa prin care s-a 
constatat nulitatea contractului individual de muncă al reclamantei C.E. şi s-a respins 
ca nefondată contestaţia formulată în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA şi  chematul în garanţie INSPECTORATUL 
ŞCOLAR ILFOV – Bucureşti. 

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele aspecte: 
S-a formulat cerere de chemare în garanţie de către Inspectoratului Şcolar 

Constanţa în contradictoriu Inspectoratului Şcolar Ilfov, în dosarul ce face obiectul 
cauzei, în  calitate de pârât, pentru ca în cazul în care va cădea în pretenţii, acesta să 
fie obligat să despăgubească cu suma stabilită de instanţă reprezentând contravaloarea 
despăgubirilor acordate contestatoarei, şi să îi plătească cheltuielile de judecată. 

Prin contractul de finanţare nr. E 4865/28.06.2010 s-a aprobat cererea de 
finanţare nerambursabila a proiectului ”Metode si instrumente noi pentru formarea 
competentelor elevilor in managementul vieţii personale. Platforma digitala 
interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu”. 

 Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov. 
 Prin acordul de parteneriat nr. 5760/19.08.2009 ISJ Ilfov a încheiat cu pârâtul 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta un acord de asociere in vederea stabilirii 
responsabilităţii fiecărui partener in vederea implementării proiectului. 

 In baza acordului de parteneriat arătat, prin Decizia 1189/6.08.2010 si nr. 
780/1.07.2010 s-a constituit la nivelul ISJ Constanta, in calitatea sa de partener 3 al 
ISJ Ilfov echipa de implementare a proiectului. In funcţia de a fost numita reclamanta 
C.E. 

 La data de 1.07.2010 sub nr. 1056 s-a încheiat contractul individual de munca 
intre pârâtul -ISJ Constanta si reclamanta.  

 Prin decizia 1829/7.12.2010 pârâtul a revocat reclamanta din funcţia de expert 
pe termen lung, responsabil tehnic IT/achiziţii începând cu data de 12.11.2010. 
Totodată a revocat prin decizii ulterioare si pe ceilalţi membri ai echipei de 
implementare. 

 Cu privire la excepţia nulităţii contractului individual de muncă, instanţa a 
reţinut că având în vedere părţile lui, precum şi obiectul acestuia, care lipseşte (art. 10 
şi 57 alin. 1 din Codul muncii republicat), contractul individual de muncă respectiv 
este lovit de nulitate absolută. 

În acest sens, beneficiarul a constatat şi a semnalat de altfel că formatul 
contractelor de muncă nu corespunde formatului impus de el, acesta fiind diferit, 
solicitându-se intrarea în legalitate, dar nu s-a luat nicio măsură în această direcţie 
(anexa-adresa 463/02.03.2011). Deficienţele s-au constatat cu ocazia Consfătuirii 
naţionale a Inspectorilor pentru Proiecte Educaţionale, care s-a desfăşurat la 
Târgovişte în perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2010 (anexă - Raport consfătuire) 
şi din Referatul întocmit în data de 25 octombrie 2010, în care se observă că la acea 
data existau doar formulare tipizate ale proiectului, nefiind prelucrat nimic (anexa-
referat). La data de 7 decembrie 2010. după mai bine de un an de la lansarea 
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proiectului, directorii liceelor implicate din Judeţul Constanta nu erau informaţi despre 
acest proiect (anexa-raport Consfătuire). 

Potrivit Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
şi Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3/185/2008 (în vigoare în perioada 
relevantă şi aplicabil în cauză) pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei 
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional 
sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" precum şi potrivit HG nr. 
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, echipa de proiect se constituie 
prin angajare pe bază de contract de muncă, în baza raporturilor de serviciu sau prin 
externalizare, caz în care se încheie un contract de prestări servicii (subcontractare). 

Instanţa a apreciat astfel că deşi intitulat contract individual de muncă, 
contractul încheiat este un contract de prestări servicii. 

De asemenea, s-a constatat utilizarea unui alt format al contractelor de muncă 
decât cel propus de echipa de management şi s-a solicitat modificarea acestora, 
contestatoarea de aceste solicitări nu au fost îndeplinite (anexa - adresa 
463/02.03.2011, adresa nr. 1166/11.11.2011 aflate în dosar). 

Cu privire la capetele de cerere privind obligarea instituţiei la plata drepturilor 
salariale neachitate pentru perioada 1.07.2010-7.12.2010 instanţa a reţinut ca 
remuneraţia nu a fost plătită deoarece Beneficiarul - Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Ilfov - nu a aprobat şi nu a trimis fonduri pentru plata membrilor echipei de cercetare; 
aşa cum este precizat în Adresa 463/2.03.2011 şi în Adresa nr. 1166/11.11.2011 
(aflate la dosar), rapoartele de activitate ale echipei din perioada iunie - noiembrie 
2010 (trimise după mai bine de 5 luni) nu au fost transmise conform fluxului intern, 
nu respectă elementele de identitate vizuală a proiectului, iar activităţile raportate nu 
sunt conforme cu graficul Gantt, motiv pentru care nu au fost aprobate de 
managementul proiectului. Toate aceste aspecte sunt susţinute şi prin adresa transmisă 
de Beneficiarul Proiectului nr. 996/23 septembrie 2011 şi adresa nr. 1166/11.11.2011. 

De asemenea, din răspunsul la interogatoriu, chematul în garanţie a precizat că 
reclamanta nu a prestat activităţi în cadrul proiectului, aspect dovedit de rapoartele 
individuale de activitate şi fişele de prezenţă neconforme cu graficul de implementare 
a activităţilor, fapt ce a condus la neaprobarea acestor documente de către managerul 
de proiect. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la anularea deciziei de concediere, 
instanţa a reţinut că potrivit art. 9 alin. 14 lit. d din Contractul de finanţare, 
beneficiarul are dreptul de a introduce noi membrii ori să îi înlocuiască pe cei vechi, 
iar in condiţiile existenţei unor reguli speciale, decizia atacată de revocare din funcţia 
de coordonator judeţean de specialitate în cadrul proiectului nu poate fi calificată ca 
fiind una de concediere supus reglementărilor din codul muncii. În aceste condiţii, 
cum numirea in funcţie a intervenit prin act unilateral, conform principiului simetriei 
actelor juridice, şi revocarea poate avea loc unilateral, ca o măsură de sancţiune 
conform regulilor speciale ale art. 9 alin. 14 lit. d din Contractul de finanţare. 

 Respingând capătul de cerere referitor la anularea deciziei de concediere, 
instanţa a respins şi capetele subsecvente referitoare la obligarea instituţiei la 
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repunerea în funcţia deţinută anterior şi la plata unor despăgubiri egale cu salariile 
indexate şi majorate, precum şi la plata daunelor morale. 

 Totodată, va respinge cererea de chemare în garanţie, reţinând ca parata nu a 
căzut în pretenţii, ca urmare a respingerii contestaţiei şi menţinerii deciziei de 
revocare. 

 Împotriva acestei  sentinţe a declarat recurs recurenta reclamanta Coandă  
Elena care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Instanţa de fond în mod greşit a reţinut că recurenta reclamantă se află în 
prezenţa unui Contract individual de muncă nul pentru ca acesta avea un obiect 
determinat, respectiv acela de a presta muncă sub autoritatea angajatorului 
Inspectoratul  Şcolar Judeţean Constanţa şi pentru că la încheierea lui nu s-au încălcat 
niciuna dintre condiţiile necesare pentru încheierea valabilă. 

Dacă instanţa de recurs va analiza cauzele de nulitate absolută va observa că 
instanţa de fond a reţinut lipsa obiectului său de muncă cu toate că acesta avea în mod 
indubitabil atât un obiect determinat cât şi drepturi şi obligaţii corelative. 

În altă ordine de idei, urmează a se observa că instanţa de fond pentru a 
pronunţa această hotărâre a ignorat absolut toate regulile de cercetare judecătorească 
şi chiar constatând că nu există un Contract individual de muncă s-a pronunţat în 
sensul nulităţii deşi în atare situaţie nu ar mai fi avut competenţa funcţională. 

Mai mult decât atât, instanţa de fond a reţinut în considerente cauze imputabile 
salariatului pentru neplata drepturilor  ceea ce în mod firesc trebuia să orienteze cauza 
către caracterul concedierii care ţine de persoana salariatului. 

Astfel, în actul de cercetare judecătorească pe care îl va face instanţa de control 
judiciar, solicită a se constata că atât situaţia raportului juridic de muncă cât şi decizia 
de denunţare a acestuia sunt supuse rigorilor de dreptul muncii în raport de care va 
trebui să se pronunţe dacă au fost respectate dispoziţiile legale pentru concedierea 
imputabilă. 

Concret, instanţa a lăsat nevalorificat procesual atât existenţa raportului juridic 
de muncă până la momentul concedierii cât şi pe acela al obligaţiilor care incumbau 
angajatorului, ignorând în mod evident faptul că atâta timp cât Acordul de parteneriat 
şi cu Contractul de finanţare făceau trimitere la contracte individuale de muncă pentru 
parteneri, nu se putea pune problema unui contract de altă natură. 

Pe de altă parte, chiar dacă recurenta reclamantă ar fi fost în prezenţa unui 
contract de prestări servicii şi nu a unuia de muncă, instanţa trebuia să aibă în vedere 
incidenţa art.295 alin.2 din Codul muncii anterior republicării (art.278, alin.2 din 
Codul muncii republicat) potrivit cu care, prevederile codului muncii se aplică cu titlu 
de drept comun şi acelor rapoarte juridice de muncă neîntemeiate pe un contract 
individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete şi 
aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective. 

Examinând capătul de cerere privind plata drepturilor salariale de la angajare şi 
până la concediere, instanţa de fond a reţinut greşit că acestea nu ar fi datorate pentru 
că beneficiarul proiectului nu a aprobat plata către Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa în condiţiile în care raportul juridic de muncă al recurentei reclamante a fost 
cu instituţia din urmă şi nu cu Inspectoratul  Şcolar Judeţean Ilfov care de altfel a 
dovedit că la momentul concedierii virase banii pentru salarii în contul intimatei. 
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Urmează totodată să se observe faptul că instanţa de fond specializată în 
soluţionarea litigiilor de muncă, s-a pronunţat în sensul calificării juridice a deciziei de 
concediere, ca fiind act juridic special care „nu poate fi calificată ca fiind una de 
concediere supus reglementărilor dreptului muncii”. În atare situaţie de interpretare a 
actului juridic dedus judecăţii, instanţa investită nu avea dreptul să se pronunţe asupra 
cauzei deduse judecăţii şi mai ales să reţină că „numirea în funcţie a intervenit prin act 
unilateral şi revocarea poate avea loc unilateral, ca măsură de sancţiune conform 
regulilor stabilite de art.9 alin.14 lit.”d” din Contractul de Finanţare” deoarece era 
necompetentă funcţional să se pronunţe asupra unui litigiu calificat de instanţă însăşi, 
ca fiind de drept comun. În atare optică, instanţa ar fi trebuit să ia în discuţie însăşi 
propria competenţă, iar urmare calificării juridice a actului dedus judecăţii, ajungând 
la concluzia că nu ne aflăm în prezenţa unei concedieri, să fi declinat cauza instanţei 
competente, iar nu să se pronunţe asupra cauzei în sensul respingerii contestaţiei după 
ce a constatat că nu era pe tărâmul dreptului muncii. 

În concluzie, solicită admiterea recursului astfel motivat şi în urma rejudecării 
pe care o va efectua din postura instanţei de control judiciar, să modifice în tot sentinţa 
pronunţată de instanţa de fond în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată. 

Inspectoratul  Şcolar Judeţean Constanţa şi-a precizat poziţia procesuală prin 
întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat întrucât contractul încheiat 
de reclamanta era unul de prestări servicii iar decizia contestata nu este una de 
concediere iar în lipsa unui acord de parteneriat în care sa fie menţionat şi numele 
reclamantei, nu se putea stabili dacă aceasta făcea parte din echipa aflata în proiect. 

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, de probele 
administrate şi de dispoziţiile legale incidente în cauza, Curtea constată ca recursul 
este nefondat.  

Prin decizia nr. 780/01.07.2010 ISJ Constanţa în calitate de partener 3 al ISJ 
Ilfov care are rolul de partener principal, a dispus începând cu 01.07.2010 înfiinţarea 
echipei judeţene de implementare a proiectului finanţat din FSE prin POSDRU, din 
aceasta echipa făcând parte şi reclamanta. 

Aceasta echipa avea atribuţiile prevăzute în Acordul de parteneriat. 
 Contractul individual de muncă nr. 1856/01.07.2010 încheiat intre ISJ 

Constanţa în calitate de angajator şi reclamanta C.E. în calitate de angajat, a avut ca 
obiect “prestări servicii şi salarii”, funcţia ce urma sa fie îndeplinită de reclamantă 
fiind aceea de expert pe termen lung - responsabil tehnic achiziţii, iar durata muncii 2 
ore/zi, respectiv 10 ore/săptămână. 

 La capitolul “drepturi şi obligaţii” se prevedea dreptul reclamantei la salarizare 
pentru muncă depusa, corespunzător obligaţiei de a realiza norma de muncă sau după 
caz, de a îndeplini atribuţiile ce-i revin conform fişei postului. 

Potrivit adresei nr. 3104/09.05.2011 emisa de Inspectoratul Şcolar general, 
„plăţile aferente implementării proiectului se fac din bugetul Ministerului Educaţiei 
Cercetării, Tineretului şi Sportului prin bugetele Inspectoratelor şcolare judeţene 
partenere, pe baza aprobării de către AM POSDRU. 

De asemenea, în contractul de finanţare care este parte a acordului de 
parteneriat, s-a prevăzut la art. 9 pct.14 litera d) că: ” beneficiarul are obligaţia  de a 
notifica în scris la AMPOSDRU … înlocuirea sau introducerea de membri noi în 
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echipa de management sau a experţilor pe termen lung din cadrul echipei de 
implementare a proiectului”. 

Prin adresa nr. 463/02.03.2010, ISJ Constanta a fost notificat cu privire la 
disfuncţionalităţile constatate în derularea proiectului, menţionându-se ca la încheierea 
contractelor de muncă ale echipei s-au utilizat alte formulare decât cele propuse de 
echipa de management. 

De asemenea, ca urmare a notificării nr. 6/30.11.2010, ISJ Constanţa era obligat 
sa modifice echipa de proiect având în vedere ca beneficiarul de proiect, respectiv ISJ 
Ilfov are dreptul sa introducă noi membrii sau să-i înlocuiască pe cei vechi conform 
art. 9 alin.14 din Contractual de finanţare.  

Prin urmare, a fost înlocuită echipa iniţială de proiect cu o nouă echipă, 
coordonata de dna A.A., care a fost validată pentru finalizarea la termen a proiectului. 

În aceste condiţii, s-a dispus revocarea din funcţiile ocupate a tuturor membrilor 
echipei iniţiale, printre care şi reclamanta C.E., în baza deciziei nr. 1829/07.12.2011, 
care a fost atacata de reclamanta în instanţa. 

Înainte de a analiza motivele care au dus la revocarea reclamantei din funcţie, 
instanţa a analizat cu prioritate excepţia nulităţii contractului individual de muncă în 
baza căreia reclamanta a fost numita în funcţia de “expert pe termen lung - responsabil 
tehnic achiziţii”. 

Tribunalul era competent să se pronunţe pe aceasta excepţie şi nu şi-a depăşit 
limitele investirii sale în rejudecare având în vedere ca prin decizia de casare nr. 
739/CM/05.12.2011 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa s-a dezlegat problema 
legată de competentele instanţei şi s-au dat îndrumări instanţei de fond cu privire la 
capetele de cerere ramase de soluţionat, astfel că legalitatea deciziei contestate urma 
sa se analizeze prin raportare la normele cu caracter special privind derularea 
programelor finanţate din fonduri europene. 

Astfel, instanţa era competenta să se pronunţe pe nulitatea contractului 
individual de muncă deoarece jurisdicţia muncii are ca obiect şi soluţionarea 
conflictelor ce au ca obiect încheierea contractului individual de muncă şi anume 
respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru a-l face valabil. 

În ceea ce priveşte soluţia dată de instanţa de fond se constată ca aceasta este 
legală şi temeinică deoarece s-a analizat valabilitatea contractului de muncă al 
reclamantei în conformitate cu condiţiile de eligibilitate stabilite prin Ordinul nr. 
185/2008  al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

Astfel, instituţiile care derulează proiecte finanţate din fonduri structurale au 
obligaţia de a forma echipe de management numai din rândul angajaţilor proprii, iar în 
cazul în care nu dispun de capacitatea de implementare pot externaliza către terţi 
anumite activităţi. 

Aşadar şi în cauza de faţă, personalul ce urma sa facă parte din echipa    
judeţeana de implementare a proiectului finanţat din FSE prin POSDRU trebuia sa 
cuprindă angajaţi ai Inspectoratului şcolar Judeţean Constanţa. 

În cazul reclamantei s-a constatat ca aceasta nu lucra în învăţământ, ceea ce 
înseamnă ca nici nu putea sa participe la proiect şi sa facă parte din echipă, neavând 
calificarea necesară. 
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Întrucât criteriile de eligibilitate în aceste proiecte sunt imperative iar 
reclamanta nu îndeplinea condiţiile cerute, nici contractul sau de muncă nu era valabil 
încheiat, astfel că excepţia nulităţii a fost corect soluţionată. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art.312 cod procedură civilă recursul va fi 
respins ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 65/CM/29.01.2013 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
 

16. Reorganizarea Administraţiei Naţionale şi Imbunătăţiri Funciare. 
Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare prin OG nr. 82/2011. 
Concediere colectivă. Dreptul la plăţi compensatorii. 

 
 Obligaţia achitării salariilor compensatorii revine Agenţiei la care reclamanţii s-au angajat 
ulterior concedierii colective, prin concurs, chiar dacă deciziile de concediere au fost emise de 
Administraţie deoarece reorganizarea a presupus preluarea întregului patrimoniu al acesteia. 
 

Art. 3 din OUG nr. 82/2011 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 6191/118/2012 
reclamanţii A.N. s.a. au chemat în judecată ANIF şi ANIF - Filiala IF Constanţa, 
solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să oblige pârâtele la plata 
compensaţiilor echivalente a 7 sau 3 salarii de bază, după caz, astfel cum au fost 
stabilite prin deciziile de concediere emise pentru fiecare reclamant în parte. 
 Prin sentinţa civilă nr. 3862/25.07.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa, 
s-a respins acţiunea reclamanţilor ca nefondată. 
 Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:  
 Reclamanţii au fost angajaţii ANIF până la data de 29.12.2011, când au fost 
concediaţi în temeiul art. 65-68 Codul muncii, în cadrul procedurii de concediere 
colectivă iniţiată de unitatea angajatoare. 
 Desfiinţarea posturilor reclamanţilor a coincis cu desfiinţarea efectivă a ANIF, 
întrucât prin OUG 82/2011 s-a dispus înfiinţarea ANIF, instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 
de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
reorganizarea ANIF. 
 Întrucât instituţia angajatoare a reclamanţilor şi-a încetat existenţa, iar agenţia 
nou-înfiinţată nu a preluat în mod automat întreg personalul unităţii reorganizate, au 
fost desfiinţate toate locurile de muncă ale fostei ANIF, cu consecinţa concedierii 
tuturor salariaţilor. 
 Potrivit art. 12 alin.3 din contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul 
ANIF, la concedierea colectivă, fiecare salariat era îndreptăţit la plata unei 
compensaţii echivalente, reprezentând 3 salarii de bază, pentru o vechime în sector 
mai mică de 3 ani, respectiv 7 salarii de bază, pentru o vechime în sector mai mare de 
3 ani. 
 Prin deciziile de concediere emise pentru fiecare reclamant în parte, s-a 
recunoscut aplicabilitatea prevederilor contractuale menţionate, fiind statuat la art.2 
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dreptul salariatului concediat la plata, după caz, a compensaţiei echivalente a 3 sau 7 
salarii de bază. 
 Chiar în ziua concedierii, reclamanţii au participat la un interviu organizat de 
nou înfiinţata ANIF, în vederea angajării de personal pentru ocuparea numărului 
maxim de posturi aprobat prin OUG 82/2011. 
 Fiecare dintre reclamanţii din cererea de faţă a încheiat un nou contract 
individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă al salariaţilor tot la data de 
29.12.2011, unitatea angajatoare fiind în acest caz persoana juridică ce a luat fiinţă în 
baza actului normativ indicat. 
 Drepturile băneşti solicitate de reclamanţi, se acordă numai angajaţilor 
concediaţi din motive independente de culpa lor, deci din cauze care îl privesc doar 
pe angajator, ceea ce înseamnă că o astfel de compensaţie este menită să asigure o 
reparare a prejudiciului cauzat salariatului prin lipsirea sa de venituri, pentru o 
perioadă apreciată ca suficientă în vederea încheierii unui nou raport de muncă. 
 În cazul de faţă, angajatorul este obligat practic să compenseze neîndeplinirea 
obligaţiei de plată a salariului prin plata unei sume de bani, al cărei cuantum este 
prestabilit prin contractul colectiv de muncă, fiind apreciat chiar de către partenerii 
sociali ca având natura de a acoperi prejudiciul suferit de salariatul concediat. 
 Obligaţia de achitare a plăţii compensatorii s-a născut în patrimoniul ANIF, ca 
fiind persoana juridică angajatoare ce a procedat la concedierea colectivă. 
 În temeiul art. 3 din OUG 82/2011 acest patrimoniu a fost preluat de pârâta 
ANIF, care potrivit art.15 din acelaşi act normativ s-a substituit în toate drepturile şi 
obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, 
protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea, precum şi în toate 
litigiile în care ANIF era parte. 
 Această succesiune în drepturi şi obligaţii presupune însă coexistenţa în cadrul 
aceluiaşi patrimoniu atât a obligaţiei de plată a salariului cuvenit fiecărui reclamant 
începând cu data de 30.12.2011, cât şi a celei de plată a celor 3 sau 7 salarii 
compensatorii, obligaţie preluată de la persoana juridică a cărei continuatoare este 
pârâta. 
 Însă, un angajator care plăteşte salariul stabilit prin contract individual de 
muncă, nu poate fi obligat şi la plata către acelaşi beneficiar a unei sume de bani 
menită să compenseze tocmai lipsa salariului, mai ales că între cele două contracte de 
muncă succesive nu a existat nici măcar o sigură zi în care salariatul iniţial concediat 
să fi fost lipsit de venituri. 
 Instanţa de fond a apreciat că prevederile din deciziile de concediere emise 
pentru fiecare reclamant, referitoare la plata unei compensaţii echivalente cu 3 sau 7 
salarii de bază, au devenit caduce la momentul angajării reclamanţilor de către 
unitatea succesoare în drepturi şi obligaţii a emitentului deciziilor şi în patrimoniul 
căreia s-a născut obligaţia de plată a salariului, nefiind înregistrată nici o sincopă în 
derularea raporturilor de muncă dintre părţi, astfel ca cererea reclamanţilor a fost 
respinsă ca nefondată. 
 Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs recurenţii reclamanţi care au 
criticato pentru nelegalitate şi netemeinicie. 
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 Prin sentinţa civilă nr.3862/2012, instanţa de fond a reţinut greşit faptul că au 
continuitate în muncă, precum şi faptul că în ziua încetării raportului de muncă cu 
ANIF RA Sucursala Teritorială Dobrogea, au susţinut şi concursul şi au fost şi 
angajaţi.  

Au precizat în mod expres că ultima zi de muncă a fost 28.12.2011, concursul 
a fost susţinut în fata de 29.12.2011, iar candidaţii declaraţi admişi au încheiat 
contract de muncă cu noua entitate – instituţie publică – ANIF Filiala IF Constanţa în 
data de 30.12.2012.  

Consideră că au fost concediaţi efectiv, că instituţia şi-a asumat obligaţia de 
plată, iar ulterior între părţi nu au intervenit nici o înţelegere prin care să se fi 
convenit în sens contrar şi nici că salariaţi nu au renunţat la dreptul conferit anterior.  

De asemenea, aprecierea instanţei de fond privind definirea salariilor 
compensatorii, în speţa de faţă referitoare la natura juridică a plăţii compensatorii, în 
sensul că un angajator care plăteşte salariul stabilit prin contract individual de muncă, 
nu poate fi obligat şi la plata către acelaşi beneficiar a unei sume de bani menită să 
compenseze lipsa salariului este total eronată pentru situaţia lor.  

Nici contractul colectiv de muncă şi nici Codul muncii nu condiţionează 
dreptul de a beneficia de compensaţie de o eventuală reîncadrare a salariului. 
Singurul criteriu este cel referitor la existenţa concedierii, condiţie care se verifică în 
mod cert în cazul lor.  

S-ar ajunge, în sens contrar la o situaţie discriminatorie, unii salariaţi 
beneficiind de această compensaţie reîncadraţi fiind (dar la o altă societate) într-un 
termen scurt de la data concedierii, iar alţi salariaţi să nu beneficieze, deşi concediere 
a avut loc pentru toţi salariaţi şi a fost efectivă. 

Deciziile emise pe numele fiecăruia dintre noi şi-au produs efecte, nu au fost 
afectate de vreo condiţie, concedierea fiind astfel consumată, iar dreptul reclamanţilor 
fiind recunoscut de pârâtă prin înscrierea sa în cuprinsul deciziilor de concediere.  
 Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, de probele 
administrate şi de dispoziţiile legale incidente în cauza, Curtea constată ca recursul 
este întemeiat.  

Prin OUG 82/2011 s-a dispus înfiinţarea ANIF, prin reorganizarea ANIF, 
măsura având drept consecinţă concedierea colectivă a unui număr de 3.457 de 
salariaţi.  

Prin notificarea nr. 108832/04.11.2011 s-a prevăzut acordarea drepturilor 
stabilite prin contractul colectiv de muncă, respectiv acordarea către fiecare salariat 
concediat a unei compensaţii echivalente cu 3 sau 7 salarii de bază, în funcţie de 
vechimea în sector. 
 Ca urmare a desfiinţării locurilor de muncă la data de 29.11.2011 reclamanţii 
au primit preaviz pe o perioada de 20 de zile iar la 28.12.2011 au fost emise deciziile 
de concediere, decizii prin care li s-a recunoscut dreptul la compensaţiile băneşti 
prevăzute de CCM.  
 Prin urmare, reclamanţilor le-au încetat contractele de muncă, cu toate 
dezavantajele pe care le implica aceasta măsura. 
 Potrivit art. 12 alin.3 din Contractual colectiv de muncă ANIF - RA prelungit 
până la 31.12.2011 “la concedierea colectiva, fiecare salariat, odată cu primirea 
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deciziei de concediere, va primi o compensaţie echivalenta cu 3 salarii de baza pentru 
mai puţin de 3 ani vechime în sector sau 7 salarii de baza pentru vechime mai mare 
de 3 ani în sector.” 

După înfiinţarea ANIF, fiecare reclamant s-a prezentat însă la concurs pentru 
ocuparea unui loc de muncă la acest angajator, iar în urma promovării concursului au 
devenit salariaţii instituţiei nou-înfiinţate, cu care au încheiat contracte individuale de 
muncă cu perioada de proba de 60 de zile. 

La finele acestei perioade, contractul de muncă putea înceta printr-o simpla 
notificare şi fără preaviz ceea ce a creat o stare de incertitudine salariaţilor. Acest 
aspect nu a fost analizat de către instanţa de fond. 
 Dacă  instanţa de fond a apreciat ca este vorba de acelaşi patrimoniu în cadrul 
căruia coexista atât obligaţia de plată a salariului cuvenit fiecărui reclamant începând 
cu data de 30.12.2011, cât şi cea de plată a salariilor compensatorii, prin preluarea 
obligaţiei preluată de la persoana juridică a cărei continuatoare este pârâta, trebuia sa 
aibă în vedere şi împrejurarea că, în conformitate cu art. 74 din Codul muncii, 
reclamanţii ar fi putut fi reangajaţi în termen de 45 de zile de la concediere, fără 
examen sau concurs ori perioada de proba, de către societatea nou înfiinţată tocmai în 
considerarea acestei continuităţi. 

Întrucât ANIF s-a substituit în toate drepturile şi obligaţiile ANIF, acesteia îi 
revenea şi obligaţia de plată a salariilor compensatorii, neavând nicio relevanta faptul 
ca reclamanţii au încheiat ulterior concedierii, contracte de muncă cu aceasta agenţie 
deoarece nu a operat un transfer, ci o concediere urmata de un concurs şi o noua 
angajare însă numai a celor care au promovat concursul. 

Nici în Contractual colectiv de muncă al pârâtei şi nici în Codul muncii nu 
găsim dispoziţii care să interzică dreptul salariatului de a beneficia de compensaţii 
băneşti în caz de concediere, în cazul în care acesta se angajează ulterior concedierii 
sau termenul în care acesta se poate angaja. 

Chiar dacă angajarea reclamanţilor pe noile posturi în cadrul ANIF a avut loc 
la un interval de câteva zile de la data concedierii, aceasta nu înseamnă că salariile 
compensatorii datorate de ANIF nu trebuie achitate deoarece acest drept s-a născut la 
data concedierii şi este în legătură strictă cu vechile contracte de muncă ce au încetat 
din iniţiativa angajatorului. 

Dacă se dorea menţinerea în cadrul ANIF a structurii de personal a ANIF, 
trebuia ca personalul de la fostul angajator sa fie preluat printr-un protocol evitându-
se astfel plata compensaţiilor prevăzute de Contractual colectiv de muncă, însă o 
astfel de procedura nu s-a prevăzut ceea ce face ca cererea reclamanţilor să fie admisă 
deoarece încetarea contractelor lor de muncă ca urmare a concedierii colective atrage 
şi plata compensaţiilor astfel cum s-a prevăzut chiar în deciziile de desfacere a 
contractelor de muncă. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 cod procedură civilă va fi admis 
recursul şi va fi modificata sentinţa în sensul admiterii acţiunii. 

Decizia civilă nr. 35/CM/15.01.2013 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 
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17. Reorganizarea CFR. Concediere colectivă. 
 

 Persoanele disponibilizate prin concediere colectivă în cadrul programului de 
restructurare/reorganizare a CFR au dreptul la plăţi compensatorii conform OG nr. 9/2010, 
neputând cumula aceste drepturi cu cele prevăzute de art. 80 din CCM/ramură transporturi 2008 – 
2010.. 
 

OG nr. 9/2010 
Art. 80 CCM/ramură transporturi 2008 - 2010 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. 2103/91/2011 pe rolul Tribunalului Vrancea, 

reclamanta A.D. a chemat în judecată pe pârâtele SNTFM - CFR MARFĂ SA şi 
SNTFM - CFR MARFĂ SA - Sucursala Galaţi, solicitând instanţei ca prin hotărârea 
pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtelor la plata sume compensatorii în 
valoare de minimum 6 salarii brute negociate, conform art. 80 din Contractul colectiv 
de muncă la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010, ca urmare a concedierii 
reclamanţilor în temeiul art. 65 alin. 1) din Codul muncii, cu cheltuieli de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr.4802/28.09.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr. 2935/91/2011*, s-a admis acţiunea – formulată de reclamanta A.D., în 
contradictoriu cu pârâţii SNTFM CFR MARFĂ SA şi SNTFM CFR MARFĂ SA - 
SUCURSALA GALAŢI. 

A obligat parata S.N.T.F.M. CFR SA sa plateasca reclamantei drepturile 
salariale reprezentând plata compensatorie prevăzută de art.80 alin.1 din Contractul 
colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi pe anii 2008-2010, respectiv 
6 salarii de baza brute negociate. 

Procedând la analizarea fondului cauzei, instanţa investită cu rejudecarea 
prezentului litigiu, a constatat următoarele: 

Reclamanta a fost angajată a  societatii parate pana la data de 08.03.2010, când, 
prin decizia nr. 1023/05.03.2010 s-a dispus încetarea contractului individual de 
munca al acesteia, in temeiul art. 65 si alin 1 din Codul muncii. 

Conform art. 67 din Codul muncii, salariaţii concediaţi pentru motive care nu 
ţin de persoana lor beneficiază de masuri active de combatere a şomajului si pot 
beneficia de compensaţii in condiţiile prevăzute de lege si de contractul colectiv de 
munca aplicabil. 

Pe de alta parte, potrivit art. 80 alin. 1 din Contractul colectiv de munca nr. 
722/03/24.01.2008 la nivel de ramura transporturi pentru anii 2008-2010, „partile 
convin ca la desfacerea contractului individual de munca, din iniţiativa angajatorului, 
salariaţii sa primească pe lingă celelalte drepturi la zi cuvenite pentru activitatea 
prestata, si o plata compensatorie in valoare de minimum 6 salarii de baza brute 
negociate.”  

In speţa, parata a contestat tocmai împrejurarea ca reclamantei nu-i sunt 
aplicabile prevederile acestui contract, ci ale Contractului colectiv de munca încheiat 
la nivel de unitate si care nu prevăd acordarea de plaţi compensatorii, la concedierea 
salariaţilor din motive care nu ţin de persoana lor. 

Instanţa a retinut ca interpretarea paratei este eronata întrucât nici o norma 
legala nu interzice aplicarea prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel 
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superior, daca in acelaşi timp exista in vigoare si un Contract colectiv de munca la 
nivel de unitate. 

Astfel, prin contract colectiv de muncă se înţelege convenţia încheiată în formă 
scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi 
prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc 
clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce 
decurg din raporturile de muncă (art. 236 Codului Muncii). 

Potrivit art. 238 alin. 1 si 3 Codul muncii, contractele colective de munca nu 
pot conţine clauze care sa stabilească drepturi la nivel inferior celui stabilit prin 
contractele colective de munca încheiate la nivel superior, iar la încheierea 
contractelor colective de munca prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor 
au un caracter minimal.   

Aceeaşi este formularea si in legea speciala, respectiv art. 8 din Legea nr. 
130/1996. 

Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi (art. 
243 Codul muncii) neîndeplinirea obligaţiilor asumate atrăgând răspunderea părţilor 
care se fac vinovate de aceasta. 

Din interpretarea coroborata a acestor dispoziţii legale, rezulta ca prin 
contractul colectiv de munca nu se poate înrăutăţi situaţia salariaţilor, nici in raport cu 
prevederile legale, dar nici in raport cu cele ale contractelor încheiate la nivel 
superior, toate acestea având un caracter minimal. 

Atâta vreme cat dreptul reclamantei la plaţi compensatorii este reglementat de 
Contractul colectiv de munca încheiat la nivel de ramura, parata este obligata la 
respectarea acestui drept al salariatului. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs SNTFM - CFR Marfa SA 
Bucureşti, care a formulat următoarele critici: 

La 29.06.2012 societatea recurentă a formulat recurs atât împotriva sentinţei 
civile nr.73 1 1/2008 - dosar 11143/3/2008 - Tribunalul Bucureşti cât şi împotriva 
sentinţei civile nr. 4197/07.05.2012 - dosar 9820/3/3/2011* - Tribunalul Bucureşti, 
recurs înregistrat la 02.07.2012, Curtea de Apel Bucureşti, cu termen de judecată la 
data de 04.10.2012. 

Solicită instanţei să constate că faţă de SNTFM CFR MARFĂ SA problema 
aplicabilităţii CCM la nivel de Ramură Transporturi nu este irevocabil soluţionată 
printr-o hotărâre judecătorească, astfel că, subzistă elementele care au dus la 
suspendarea prezentei cauze. 

Pe fondul cauzei, solicităm respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind 
nefondată, pentru următoarele considerente: 

Prin Decizia de concediere emisă de SNTFM CFR Marfa S.A. s-a dispus 
încetarea contractului individual de muncă al reclamantei conform art.55 lit.c şi art.65 
alin.1 din Codul Muncii, urmare a concedierii colective. 

Conform art. 7 din decizie de concediere, reclamanta a beneficiat de măsura de 
protecţie socială cu ocazia concedierii şi a încasat cefe două salarii nete pe economie 
din luna ianuarie 2010 în conformitate cu prevederile O.G.9/2010. 

Cum temeiul juridic care a stat la baza concedierii colective l-a constituit 
art.58, 65, 68 Codul Muncii coroborat cu OG 9/2010, în temeiul art.7 din acest act 
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normativ s-a prevăzut la art.7 din decizie acordarea la data încetării contractului de 
muncă a unei sume egale de două ori salariul mediu net pe economie din luna 
ianuarie 2010, în afara drepturilor cuvenite la zi, indemnizaţia de şomaj stabilită 
conform reglementărilor în vigoare, venitul lunar de completare stabilit odată cu 
indemnizaţia de şomaj corespunzătoare vechimii în muncă calculate conform art.8 
alin. şi 2 din OG 9/2010 şi un venit lunar de completare, acordat după expirarea 
perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, calculat potrivit prevederilor art.8 
alin.3 din OG9/20I0. Conform art.18 din OG 9/20I0 drepturile reglementate prin art.7 
vor 11 suportate din bugetul de asigurări sociale. 

Conform art.80 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de 
Ramură Transporturi pe anii 2008-2010, la desfacerea contractului de muncă din 
iniţiativa angajatorului, salariaţii vor primi pe lîngă celelalte drepturi cuvenite pentru 
activitatea prestată şi o plată compensatorie în valoare de minim 6 salarii de bază 
brute negociate. 

Este adevărat că dispoziţiile contractului colectiv de muncă se impun părţilor, 
însă în speţă, legiuitorul a instituit prin OG 9/2010 şi IIG 155/2010 norme speciale 
obligatorii în situaţia concedierilor colective, aplicabile inclusiv societăţii recurente. 

Totodată arată că prin Decizia nr.223/2006 Curtea Constituţională a precizat că 
plata compensatorie nu constituie un drept constituţional şi că legiuitorul dispune de 
marja necesară pentru a stabili măsuri de protecţie socială. 

Oricum reclamanţii nu pot beneficia concomitent atât de dispoziţiile 
contractului colectiv de muncă cât si de cele ale OG 9/2010, cum nefondat solicită. 

Cu privire la cererea reclamantei privind actualizarea acestor sume în raport cu 
rata inflaţiei solicită instanţei să respingă şi acest capăt de cerere pentru motivele 
invocate mai sus, iar în cazul în care nu se va admite solicită ca instanţa să pună în 
vedere reclamantei calculeze şi să precizeze cererea cu sumele actualizate. 

În condiţiile în care reclamanta nu precizează acţiunea, solicită respingerea 
cererii privind acest capăt de cerere. 

Faţă de cele reţinute de instanţa de fond prin sentinţa civilă nr.4802/2()12 
consideră nelegală soluţia pronunţata de Tribunalul Constanţa în cauza ce a format 
obiectul dosarului 2935/91/2011*, motiv pentru care solicita modificarea in totalitate 
a sentinţei recurate iar pe fondul cauzei solicită respingerea cererii ca neîntemeiata . 

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, de probele 
administrate şi de dispoziţiile legale incidente în cauza, Curtea constată ca recursul 
este întemeiat. 

Potrivit art. 80 din CCM la nivel de ramura transporturi, pentru 2008-2010 “ 
părţile convin ca la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului salariaţii sa primească pe langa celelalte drepturi la zi, cuvenite pentru 
activitatea prestata şi o plata compensatorie în valoare de minimum 6 salarii de baza 
brute negociate”. 

La 29.01.2010 a intrat în vigoare OG nr. 9 care prevedea ca “persoanele 
disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a restructurarii şi reorganizarii 
societăţii beneficiaza de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie 
din luna ianuarie 2010, în afara drepturilor cuvenite la zi”. 
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Contractul individual de muncă al reclamantei a incetat prin decizia nr. 
1023/05.03.2010 în temeiul art. 65 alin.1 din Codul muncii. 

Critica recurentei se întemeiază pe aplicarea greşită a dispoziţiilor din CCM la 
nivel de ramură (a carui nulitate absoluta se analizeaza în alt dosar aflat pe rolul 
Curtii de Apel Bucureşti) în raport de Ordonanţa nr.9/29.01.2010 şi din acest punct 
de vedere recursul este intemeiat.  
 Tribunalul a reţinut în mod greşit ca se aplica CCM la nivel de ramura 
transporturi cu toate ca Ordonanţa nr. 9/29.01.2010 este o normă juridică specială al 
cărui scop de edictare l-a constituit reglementarea dreptului la plăţi compensatorii, 
fiind înserat ca atare şi în cuprinsul deciziei de concediere. 
 O.G. nr. 9/2010, reglementează măsurile de protecţie socială de care 
beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar şi a filialelor acestora.  
 Prin instituirea acestor măsuri de protecţie socială ca urmare a O.G. nr.9/2010 
s-au instituit deci, norme speciale cu caracter derogator de la prevederile generale ale 
CCM la nivel de ramură transporturi.  
 Întrucât ambele reglementari vizează aceeaşi categorie de drepturi sociale, 
instituind masuri de protecţie a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, 
cumularea acestora este exclusa.  
 Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură transporturi îmbracă forma 
unui act normativ care exprima voinţa părţilor semnatare dar aceasta voinţa nu poate 
fi în afara legii astfel că este posibilă adoptarea unor acte normative ulterioare care sa 
instituie norme cu caracter derogator, în scopul reglementării unor drepturi cu 
caracter social.  
 Obiectivul principal al protecţiei îl constituie diminuarea consecinţelor unor 
riscuri asupra mediului şi nivelului de trai al unor segmente ale populaţiei, fiind un 
domeniu susţinut material de stat, politicile de protecţie socială fiind astfel 
fundamentate încât să se poată asigura realizarea unui echilibru între sectorul public 
şi cel privat, între nevoi şi resurse.  
 O.G. nr. 9/2010 ca instrument distinct al politicii statului, în domeniul 
protecţiei sociale, instituie măsuri speciale pentru diminuarea consecinţelor 
restructurării şi reorganizării în domeniul feroviar, având deci caracter de normă 
juridică specială în raport cu toate celelalte prevederi.  
 Nu ar fi fost posibilă aplicarea normelor generale din CCM la nivel de ramură 
transporturi câtă vreme scopul concedierii colective a fost determinat de situaţia 
economico financiară a societăţii, care impunea măsuri de echilibrare a cheltuielilor 
în raport cu nivelul prestaţiilor şi al veniturilor, măsuri concretizate prin Programe de 
Restructurare şi Reorganizare şi Proiectul de Concediere colectivă, a căror aplicare 
are drept consecinţă desfiinţarea locurilor de muncă ocupate de reclamanţii recurenţi.  

Aşadar, din moment ce reclamanta a primit cu ocazia concedierii, 
compensatia prevazuta de OG nr. 9/2010, aceasta nu mai este indreptatita sa 
primeasca şi o plata compensatorie în valoare de minimum 6 salarii de baza brute 
negociate, astfel cum era prevazuta în art. 80 din CCM la nivel de ramura. 
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Pentru aceste considerente  în temeiul art. 312 cod procedură civilă va fi 
admis recursul, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei recurate, în sensul 
respingerii acţiunii ca nefondată. 

Decizia civilă nr. 154/CM/25.02.2013 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
 
18. Modul de desfăşurare a activităţii agenţiilor de recrutare a 

personalului navigant. Consecinţe asupra stabilirii titularului obligaţiei de plată 
a drepturilor salariale cuvenite personalului navigant selectat. 
 

Activitatea agenţiilor de personal navigant se desfăşoară în două modalităţi: sub forma 
prestării de servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant, respectiv prin angajarea şi apoi 
detaşarea personalului navigant la armatorul solicitant în baza unui contract de furnizare 
personal; în primul caz, personalul selectat încheie contractul direct cu beneficiarul, neexistând un 
raport de muncă între acesta şi agent astfel încât agentul nu are obligaţia de plată a salariului 
pentru activitatea prestată în folosul armatorului; în cazul angajării personalului navigant, urmată 
de detaşarea acestuia la armator, potrivit regulilor generale stabilite de art. 47 al.4 din Codul 
Muncii, agenţia de personal navigant rămâne răspunzătoare pentru plata drepturilor salariale în 
cazul în care armatorul nu achită aceste drepturi personalului detaşat. 
 

HG nr. 83/2003 
Art. 47 alin. 4 din Codul Muncii 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrata la Tribunalul Constanţa, 

reclamantul a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta SC TGTC. SRL, ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtei la plata drepturilor 
băneşti datorate pentru perioada octombrie 2010 – mai 2011, în valoare totală de 
43424 USD.[…] 

Pârâta, legal citată, a formulat întâmpinare. Pe calea apărărilor procesuale a 
invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, susţinând că reclamantul nu a fost 
angajatul său.[…] 

Prin sentinţa civilă nr. 633/09.02.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a 
admis în parte acţiunea formulată şi a fost obligată pârâta către reclamant la plata 
drepturilor salariale restante aferente perioadei 12.04.2008 – 01.06.2011, calculate la 
nivelul salariului minim pe economie, în baza art.6.4 din contractul de ambarcare 
încheiat la data de 07.01.2008 între NSC Ltd şi reclamant; s-au respins celelalte 
pretenţii ca nefondate.[…] 

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs pârâta. În motivarea recursului său, 
aceasta a arătat că  reclamantul nu a fost nici un moment salariatul acestei societăţi; în 
conformitate cu H.G.83/2003 şi în baza Contractului de ambarcare semnat de către 
intimatul reclamant, acesta a beneficiat de plata unui salariu minim pe economie 
plătit  de către armatorul navei, nu de societatea de crewing, care era altă societate, 
respectiv S.C. „PTGT” SRL. […] 

Curtea de Apel  Constanţa a admis recursul şi a modificat în parte sentinţa 
recurată în sensul respingerii cererii ca fiind formulată împotriva unei persoane fără 
calitate procesual pasivă. 
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Pentru a pronunţa această soluţie, s-au reţinut următoarele:  
[…]  
Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, reclamantul a încheiat contractul individual 

de muncă  nr.[…]/2007 cu  SC PTGT SRL. De asemenea, acesta a încheiat un 
contract de ambarcare la data de […].2008 cu NSC LTD. 

În cauză, trebuie avut în vedere că potrivit HG nr. 83/2003 activitatea 
agenţiilor de personal navigant se desfăşoară în două modalităţi: sub forma prestării 
de servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant în conformitate cu art.2 din 
acest act normativ, respectiv prin angajarea şi apoi detaşarea personalului navigant la 
armatorul solicitant în baza unui contract de furnizare personal. 

În cazul în care agenţia de personal prestează servicii de selecţie şi plasare a 
personalului navigant, personalul selectat încheie contractul direct cu beneficiarul, 
neexistând un raport de muncă între agent şi personalul navigant. 

Într-adevăr, în cazul angajării personalului navigant, urmată de detaşarea 
acestuia la armator, potrivit regulilor generale stabilite de art. 47 din Codul Muncii, 
agenţia de personal navigant rămâne răspunzătoare pentru plata drepturilor salariale 
în cazul în care armatorul nu achită aceste drepturi personalului detaşat. 

Dar, în cauză, se constată că reclamantul a fost angajat în această modalitate de 
desfăşurare a activităţii de către SC PTGT SRL iar nu de către pârâta SC TGTC SRL. 
Această împrejurare este consemnată şi în adeverinţa nr. […]/2009 emisă de SC 
PTGT SRL. 

Dimpotrivă, nu există nici o dovadă în cauză că reclamantul ar fi fost angajat 
de pârâtă în vederea detaşării la un armator în sensul art. 3 din HG nr.83/2003.  

În cauză, se constată că reclamantul a încheiat un contract de ambarcare la data 
de […].2008 direct cu armatorul NSC LTD. 

Este adevărat că în adresa nr.[…]/2009 emisă de către pârâtă se arată că aceasta 
activează ca agent pentru NSC LTD iar reclamantul a fost ambarcat prin intermediul 
societăţii pârâte însă, în lipsa unui contract individual de muncă încheiat de reclamant 
cu pârâta, rezultă că activitatea la care se referă cuprinsul adeverinţei era una de 
prestării de servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant în conformitate cu 
art.2 din HG nr.83/2003.  

Această adresă în sine nu face dovada că reclamantul ar fi fost angajatul 
societăţii, de vreme ce activitatea de agenţie de personal se poate realiza şi în alte 
modalităţi decât angajarea şi detaşarea personalului navigant la beneficiar. 

De asemenea, în adresa nr.[…]/2011 emisă de pârâtă către reclamantul se face 
referire la relaţia contractuală dintre acesta şi NSC LTD iar nu la un raport de muncă 
cu pârâta. 

Rezultă astfel că prima instanţă  a interpretat greşit probele existente în dosar. 
Stabilindu-se astfel că modalitatea în care pârâta a acţionat în calitate de agent 

de personal navigant pentru NSC LTD a fost cea prevăzută de art. 2 din HG 
nr.83/2003, întrucât între aceasta şi reclamant nu există încheiat un contract 
individual de muncă, acesta fiind încheiat direct cu armatorul, rezultă că recurenta SC 
TGTC SRL nu are obligaţia de a achita drepturile salariale cuvenite reclamantului 
pentru activitatea desfăşurată în folosul NSC LTD. 
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Mai mult, între reclamant şi recurenta pârâtă nu există un raport de muncă 
astfel încât, din perspectiva unei cereri de chemare în judecată având ca obiect plata 
unor drepturi salariale, pârâta nu are calitate procesual pasivă, fiind străină de 
raportul juridic care a determinat litigiul.  

Întrucât nu există identitate între persoana chemată în judecată şi persoana 
titulară a obligaţiei de plată a drepturilor salariale în cadrul raportului juridic de 
muncă în care este parte reclamantul, obligaţie a cărui executare o pretinde acesta, în 
mod greşit Tribunalul a respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de 
pârâtă. 

Decizia civilă nr. 740/CM/23.10.2012 
Redactor judecător Anghel Răzvan 

 
 

19. Concediere din motive care ţin de persoana salariatului. Organul 
competent să constate inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului pentru 
postul ocupat. Competenţele medicului specialist în medicina muncii. 

 
 Deşi Codul Muncii nu determină în mod expres „organele competente de expertiză 
medicală ce constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului” în cazul concedierii 
întemeiate pe dispoziţiile art. 61 lit.(c) Codul Muncii, se constată că legislaţia specifică din 
domeniul supravegherii sănătăţii lucrătorilor (H.G. nr.355/2007, modificată, şi Legea nr.418/2004) 
statuează că medicul specialist de medicina muncii prin avizul dat este organismul care, conform 
reglementărilor din Codul Muncii şi O:U.G. nr.355/2007, modificată prin H.G. nr.1169/2011 (art. 
12), este cel care are dreptul şi obligaţia de a stabili dacă angajatul este apt sau inapt medical 
pentru un anumit post. 
 Aptitudinea medicală stabilită de medicul de medicina muncii este stabilită doar pentru un 
anumit post, ocupat de salariat, angajatul nefiind expertizat sub aspectul capacităţii/incapacităţii 
generale de muncă. 
 Deoarece medicul de medicina muncii este cel care supraveghează starea de sănătate a 
angajaţilor, avizul medical dat de el (având la bază fişa de expunere la riscuri profesionale, 
istoricul medical al angajatului, examinările medicale periodice efectuate) are o importanţă 
majoră în ceea ce priveşte continuarea sau nu a activităţii angajatului în acel loc de muncă. 

 
Art. 61 lit. c şi art. 64 Codul muncii 

HG nr. 355/2007 
Legea nr. 418/2004 
HG nr. 1169/2011 

 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 7834/118/2012 
reclamantul S.F. a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. „M.” S.A., ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr. 97/07.06.2012 de 
încetarea contractului individual de munca emisa de către pârâtă, reintegrarea 
contestatorului in munca in funcţia avuta anterior, plata drepturilor salariale de care 
am fost privat pana la data reîncadrării, actualizate şi indexate, obligarea pârâtei la 
plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare reclamantul a arătat că a fost angajat la S.C. M. S.A. Constanţa 
începând cu data de 25.04.2008 având funcţia de macaragiu cheu la Secţia Laminate - 
Compartimentul Macarale Cheu. 
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La data de 07.06.2012 pârâta a emis Decizia nr. 97 prin care s-a dispus 
încetarea contractului individual de muncă nr. 395518/16.05.2008. Contractul a 
încetat ca urmare a concedierii salariatului pentru motive ce ţin de persoana sa, în 
temeiul art. 61 lit.c din Codul muncii, determinat de faptul că s-a constatat 
inaptitudinea fizică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să-şi îndeplinească 
atribuţiile corespunzător locului de munca ocupat. 

Reclamantul consideră ca decizia mai sus menţionata este nelegala pentru 
următoarele considerente: 

Pâtâta a dispus încetarea contractului individual de munca in baza dispoziţiilor 
art. 61, lit.c, din Codul muncii. Potrivit acestor dispoziţii legale angajatorul poate 
dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în cazul în care, 
prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea 
fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să-şi îndeplinească 
atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat. 

Reclamantul apreciază  că s-a dispus încetarea contractului de muncă ca 
urmare numai a fişei de aptitudine ce are avizul medicului de medicina muncii din 
data de 28.05.2012 şi nu în baza unei decizii a organelor competente de expertiza 
medicala aşa cum dispun prevederile art. 61 lit. c din Codul muncii. 

De asemenea, la emiterea acestei decizii nu au fost respectate dispoziţiile art. 
64 din Codul muncii, societatea pârâtă neoferindu-i un post de muncă corespunzător. 

Potrivit dispoziţiilor art.64 alin.10 din Codul muncii, în cazul în care 
concedierea se dispune pentru motive prevăzute la art. 61 lit. c angajatorul are 
obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, 
compatibile cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina a muncii. 

Alin. (2) al art. 64 din Codul muncii prevede ca "în situaţia în care angajatorul 
nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a 
solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea 
redistribuirii salariatului, corespunzător capacităţii de muncă stabilite de medicul de 
medicina a muncii." 

Reclamantul susţine că la emiterea deciziei contestate, pârâta a nesocotit 
prevederile alin. 1 si 2 ale art. 64 Codul Muncii. 

Mai mult, nu există nici o decizie a organelor de expertiză medicală, la baza 
deciziei stând numai fişa de aptitudine fizică, ce are avizul medicului de medicina 
muncii. 

Potrivit textului de lege indicat, obligaţia propunerii unei munci 
corespunzătoare este prealabilă aplicării măsurii desfacerii contractului individual de 
muncă şi, ca atare, neîndeplinirea acestei obligaţii atrage nulitatea măsurii deoarece 
demersul angajatorului trebuia să fie efectiv şi să nu aibă un caracter formal. 

Legal citată, pârâta S.C. M.S.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea contestaţiei având în vedere că decizia de încetare a contractului 
individual de muncă al reclamantului a avut ca temei legal decizia medicului de 
medicina muncii reţinând că, urmare indicaţiilor medicale, nu-şi mai putea continua, 
desfăşura şi îndeplini atribuţiile pentru funcţia de macaragiu portuar deoarece se 
punea în pericol şi pe sine şi siguranţa celorlalţi participanţi, reclamantului fiindu-i 
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comunicată fişa de aptitudine cu avizul inapt, iar pârâta a solicitat A.T.O.F.M. 
Constanţa. 

În cursul judecăţii, a fost administrată proba cu înscrisuri şi proba cu 
interogatoriul părţilor. 

Prin sentinţa civilă nr. 1010/22.02.2013, Tribunalul Constanţa a respins 
acţiunea reclamantului ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut, în esenţă, că prin 
Decizia nr. 97/7.06.2012 s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al 
reclamantului din funcţia de macaragiu în temeiul art. 61 lit.(c) coroborat cu art. 58 
din Codul Muncii determinat de faptul că s-a constatat inaptitudinea fizică a 
salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile conform 
locului de muncă ocupat. S-a reţinut că la baza acestei măsuri a stat fişa de aptitudine 
eliberată de medicul de medicina muncii, pârâta făcând totodată dovada stării 
necorespunzătoare de sănătate a reclamantului. În ceea ce priveşte obligaţiile 
prealabile adoptări măsurii impuse de art. 64 al.(1) şi (2) din Codul Muncii  s-a 
reţinut că pârâta nu dispune de locuri libere de muncă pentru care reclamantul să fie 
apt din punct de vedere medical şi, de asemenea, că aceasta a făcut dovada solicitării 
sprijinului A.T.O.F.M., anterior emiterii deciziei de încetare a contractului de muncă 
al reclamantului. 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs reclamantul 
S.F. care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie conform art. 3041 Cod 
proc.civilă sub următoarele aspecte: 

1. În mod greşit prima instanţă a reţinut că unitatea angajatoare a respectat 
procedura reglementată de art. 64 lit.(c) Codul Muncii pentru desfacerea contractului 
de muncă al reclamantului, în realitate angajatorul nu a avut la dispoziţie o decizie a 
organelor competente de expertiză medicală care să stabilească inaptitudinea fizică a 
reclamantului, fapt ce nu i-ar fi permis acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile 
corespunzătoare locului de muncă ocupat. 
 Pârâta a dispus încetarea contractului de muncă al salariatului numai pe baza 
fişei de aptitudine  ce are avizul medicului de medicina muncii din data de 
28.05.2012, care nu a fost confirmat de un organ de expertiză medicală aşa cum 
prevede dispoziţiile art. 64 lit.(c) din Codul Muncii. 
 2. Instanţa de fond a reţinut că pârâta unitate angajatoare a solicitat sprijinul 
A.T.O.F.M. Constanţa. 
 3. În mod greşit Tribunalul Constanţa a reţinut că, după demersurile făcute la 
A.T.O.F.M., intimata pârâtă nu era obligată să amâne luarea deciziei de concediere 
după primirea răspunsului. Demersul angajatorului la A.T.O.F.M. Constanţa trebuie 
să fie efectivă şi nu să aibă un caracter formal. 
 Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea recursului ca nefondat, motivat 
de faptul că a făcut toate demersurile legale prevăzute de art. 61 lit.c din Legea 
nr.53/2003 – Codul Muncii, iar încetarea contractului de muncă al reclamantului a 
intervenit ca urmare a inaptitudinii fizice a acestuia pentru funcţia de macaragiu, 
inaptitudine cu caracter permanent constatată de medicul de medicina muncii, 
conform dispoziţiilor art. 19 din H.G. nr.355/11.04.2007 şi ale Legii nr.319/2006 
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privind securitatea şi sănătatea în muncă, şi necontestată de reclamant conform art. 30 
din H.G. nr. 355/2007. 
 Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport de 
criticile recurentului reclamant, constată că recursul este nefondat pentru 
următoarele considerente: 
 1. Potrivit art. 61 lit.(c) Codul Muncii, angajatorul poate dispune concedierea 
„în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se 
constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia 
să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat.” 
 Codul Muncii nu reglementează pentru acest caz de concediere o anumită 
procedură prealabilă de cercetare, evaluare deoarece existenţa suportului medical 
depăşeşte posibilităţile directe de care dispune angajatorul. 
 Textul de lege vizează inaptitudinea medicală a salariatului pentru a exercita 
atribuţiile aferente unui anumit loc de muncă (pe care îl ocupă) şi nu se referă la o 
inaptitudine generală de ordin medical care ar determina pensionarea celui în cauză 
de invaliditate de gr. I sau II (şi încetarea de drept a contractului de muncă). 
 Inaptitudinea medicală specială faţă de locul de muncă ocupat de salariat – 
trebuie să fie pe de o parte, totală, iar pe de altă parte, de durată îndelungată, chiar 
definitivă în anumite cazuri, deoarece în ipoteza imposibilităţii medicale temporare 
de a exercita atribuţiile de la locul de muncă pe care îl ocupă salariatul, se pune 
numai problema concediului medical. 
 În speţă, din analiza lucrărilor dosarului se constată că după revenirea 
reclamantului din concediul medical de 137 zile, în iunie 2010, cu menţiunea pe fişa 
de aptitudine a medicului de medicina muncii ca fiind apt condiţionat cu 
recomandarea de  muncă la sol, fără efort fizic – ridicarea de greutăţi etc., a fost 
trecut la program de zi, conform pontajelor, dar fără să îndeplinească niciuna din 
activităţile menţionate în fişa postului de macaragiu portuar.   
 Situaţia s-a menţinut şi după controlul medical din luna iunie 2011, când fişa 
de aptitudine a fost emisă de medicul de medicina muncii cu avizul „apt condiţionat” 
cu recomandarea de muncă la sol fără efort fizic şi fără lucru în ture de noapte. 
 La controlul medical periodic din luna mai 2012, avizul medical dat de 
medicul de medicina muncii ca „inapt” pentru funcţia de macaragiu portuar a condus 
la luarea deciziei că recurentul reclamant nu mai poate fi menţinut în funcţia de 
macaragiu portuar, fapt ce a determinat încetarea contractului de muncă potrivit art. 
61 lit.(c) Codul Muncii. 
 Susţinerea recurentului reclamant în sensul că avizul „inapt” nu a fost emis de 
„organe competente de expertiză medicală” şi, prin urmare, în lipsa unei astfel de 
expertize decizia de concediere este lovită de nulitate, este nefondată în raport de 
dispoziţiile Legii nr. 418/2004 ce reglementează activitatea medicului specialist de 
medicina muncii şi de art. 4 şi 12 din H.G. nr. 355/2007 modificată şi completată 
privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 
 Deşi Codul Muncii nu determină în mod expres „organele competente de 
expertiză medicală ce constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului” în 
cazul concedierii întemeiate pe dispoziţiile art. 61 lit.(c) Codul Muncii, Curtea 
constată că legislaţia specifică din domeniul supravegherii sănătăţii lucrătorilor (H.G. 
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nr.355/2007, modificată, şi Legea nr.418/2004) statuează că medicul specialist de 
medicina muncii prin avizul dat este organismul care, conform reglementărilor din 
Codul Muncii şi O:U.G. nr.355/2007, modificată prin H.G. nr.1169/2011 (art. 12), 
este cel care are dreptul şi obligaţia de a stabili dacă angajatul este apt sau inapt 
medical pentru un anumit post. 
 Aptitudinea medicală stabilită de medicul de medicina muncii este stabilită 
doar pentru un anumit post, ocupat de salariat, angajatul nefiind expertizat sub 
aspectul capacităţii/incapacităţii generale de muncă. 
 Deoarece medicul de medicina muncii este cel care supraveghează starea de 
sănătate a angajaţilor, avizul medical dat de el (având la bază fişa de expunere la 
riscuri profesionale, istoricul medical al angajatului, examinările medicale periodice 
efectuate) are o importanţă majoră în ceea ce priveşte continuarea sau nu a activităţii 
angajatului în acel loc de muncă. 
 Astfel, conform dispoziţiilor art. 4 din H.G. nr.355/2007, modificată prin H.G. 
nr.1169/2011 – text legal în vigoare la data concedierii reclamantului – 
„Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii de specialitate de 
medicina muncii”. 

H.G. nr. 355/2007 modificată defineşte aptitudinea în muncă drept „capacitatea 
lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă 
în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical, iar pentru stabilirea 
aptitudinii în muncă medicul specialist de medicina muncii poate solicita şi alte 
investigaţii, şi examene medicale de specialitate suplimentare celor prevăzute la 
art.8”. 

Din interpretarea sistematică a acestor dispoziţii legale, coroborat cu 
dispoziţiile art. 8 din acelaşi act normativ rezultă că medicul de medicina muncii este 
organul specializat care stabileşte aptitudinea/inaptitudinea fizică şi/sau  psihică a 
salariatului pentru un anumit loc de muncă, iar în afara controalelor medicale pe care 
le realizează la angajarea în muncă, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere 
specială  medicul de medicina muncii poate solicita şi alte investigaţii de specialitate, 
decizia finală în urma acestor examinări medicale aparţinând însă medicului 
specialist de medicina muncii. 
 Această soluţie rezultă explicit şi din dispoziţiile art. 12 din H.G. nr. 355/2007 
modificată prin H.G. nr.1169/2011 - text legal în vigoare la data concedierii 
reclamantului – conform căruia „Inaptitudinea permanentă în muncă, în sensul 
prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a 
desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită 
examenul medical privind aptitudinea în muncă.”, coroborat cu dispoziţiile art. 22 
lit.(e) şi art. 30 din acelaşi act normativ. 
 Spre deosebire de forma anterioară a art.12 din H.G. nr.355/2007 care 
prevedea în alin. (2) că „Toate cazurile de inaptitudine medicală permanentă vor fi 
rezolvate de către medicii de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza 
capacităţii de muncă, care se vor informa reciproc asupra rezolvării situaţiei de 
fapt”, după modificarea hotărârii de guvern prin H.G. nr. 1169/2011 alin.(2) al art. 12 
(H.G. nr.355/2007) a fost abrogat, unicul organ specializat în emiterea şi completarea 
fişei de aptitudine a salariatului, atât în cazul declarării inaptitudinii temporare în 
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muncă a salariatului, cât şi în cazul inaptitudinii permanente în muncă, desemnat de 
legislaţia specială, a rămas medicul de medicina muncii. 
 Decizia de concediere nr. 97/07.06.2012 a fost emisă de unitatea pârâtă sub 
incidenţa H.G. nr.1169/2011, prin urmare medicul de medicina muncii era, sub 
imperiul acestui act normativ, „organul competent de expertiză medicală care 
constată inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului” pentru locul de muncă ocupat, 
în sensul art. 61 lit.(c) din Codul Muncii. 
 Art. 30 din H.G. nr. 355/2007 modificată prin H.G. nr. 1169/2011 prevede că 
„Persoana examinată poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist de 
medicina muncii privind aptitudinea în muncă”. 
 Contestaţia se adresează direcţiei de sănătate publică judeţeană în termen de 7 
zile de la data primirii fişei de aptitudine în muncă, iar această direcţie desemnează o 
comisie formată din 3 medici specialişti de medicina muncii. Decizia comisiei este 
consemnată într-un proces-verbal şi este comunicată în scris persoanei examinate 
medica, această concluzie fiind consemnată în fişa de aptitudine în care la fost 
precizat rezultatul examenului medical contestat (art. 30-34). 
 În speţă se constată că inaptitudinea fizică a recurentului reclamant pentru 
funcţia de macaragiu portuar a fost constatată de medicul specialist de medicina 
muncii care a consemnat în cuprinsul fişei de aptitudine a salariatului „Inapt” pentru 
acest post, inaptitudine medicală cu caracter permanent, iar rezultatul dat de medicul  
specialist de medicina muncii nu a fost contestat de salariat conform procedurii 
reglementate de art. 30-34 din H.G. nr.355/2007 modificată şi expusă mai sus. 
 În această situaţie concluzia medicului specialist de medicina muncii de 
„Inapt” medical pentru funcţia de macaragiu, s-a definitivat, iar pârâta în mod 
judicios a dispus desfacerea contractului de muncă al reclamantului conform art. 61 
lit.(c) din Codul Muncii. 
 2. Nici critica recurentului reclamant în sensul, nerespectării de către angajator 
a obligaţiei instituită de art. 64 alin.(1) din Codul Muncii de a oferi reclamantului un 
loc de muncă ce ar fi corespunzător stării sale de sănătate nu poate fi reţinută ca fiind 
fondată, din actele dosarului rezultând că unitatea a analizat situaţia reclamantului şi 
i-a comunicat faptul că în cadrul societăţii nu sunt posturi vacante compatibile cu 
capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina muncii - muncă la sol fără 
efort fizic mare, program de zi, aspect reţinut şi în adresa înaintată A.T.O.F.M. 
Constanţa. 
 În acelaşi sens şi înscrisurile depuse la dosar – organigrama societăţii şi statul 
de funcţiuni din 31.07.2012 întocmite de S.C. M.S.A.  
 3. Nici critica ce vizează neîndeplinirea obligaţiei prevăzute de art. 64 alin.(2) 
din Codul Muncii nu poate fi reţinută ca fondată în raport de înscrisurile existente la 
dosar. 
 Astfel art. 64 alin.(2) Codul Muncii prevede că „În situaţia în care angajatorul 
nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a 
solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea 
redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale sau, după caz, 
capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii”. 
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 Alin.4 teza a II-a art. 64 Codul Muncii prevede că ”după notificarea cazului 
către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin. (2), angajatorul 
poate dispune concedierea salariatului”. 
 Prin urmare, în concepţia legiuitorului, unitatea angajatoare are numai o 
obligaţie de diligenţă în raport cu salariatul, iar nu una de rezultat, acesteia 
incumbându-i  numai obligaţia de a notifica agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de 
muncă situaţia reclamantului, respectiv împrejurarea că în cadrul unităţii nu există un 
loc de muncă ce ar fi corespunzător capacităţii de muncă a salariatului stabilită de 
medicul de medicina muncii. 
 Unitatea angajatoare nu are obligaţia de a amâna emiterea deciziei de 
concediere conform art. 61 lit.(c) Codul Muncii până la data la care A.T.O.F.M. îi 
ofertează salariatului disponibilizat un loc de muncă ce corespunde capacităţii sale de 
muncă,aşa cum eronat susţine recurentul, textul legal prevăzând că după notificarea 
cazului către A.T.O.F.M., angajatorul poate dispune concedierea salariatului. 
 În speţă, Curtea constată că această obligaţie legală a fost îndeplinită de către 
intimata pârâtă; anterior emiterii Decizie de concediere nr.97/07.06.2012, S.C. 
M.S.A. a notificat A.T.O.F.M. Constanţa cu privire la situaţia reclamantului S.F. 
solicitând sprijinul acestei instituţii în vederea redistribuiri salariatului, conform 
capacităţii de muncă stabilită de medicul de medicina muncii. 
 Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 Cod proc.civilă se va respinge 
recursul reclamantului ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 496/CM/14.06.2013 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
20. Drepturile salariale ale personalului contractual din unităţile sanitare 

publice reglementate prin OG nr. 17/2008 pentru modificarea OUG nr. 
115/2004. Efectele aplicării Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice asupra unor drepturi referitoare la 
prima de stabilitate şi tichete de masă. 

 
La data de 01.01.2010 a intrat în vigoare Legea cu nr. 330/2009 care a prevăzut la art. 48 

pct. 17 că “La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: O.U.G nr. 115/2004, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37 şi art. 41^1.” 

De asemenea, art. 49 pct.5 din Legea nr. 330/2009 dispune că „la 3 zile de la data 
publicării în monitorul oficial se abrogă art. 412  din OUG nr. 115/2004 şi întrucât legea a fost 
publicată la 09.11.2009 rezultă că prima de stabilitate nu trebuia să se mai acorde din data de 
11.11.2009. 

Dreptul la plata tichetelor de masă este reglementat prin art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004 
prin care se prevede faptul că: „începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate de venituri proprii realizate prin 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, beneficiază lunar de maxim 20 de tichete de masă. 

Articolele 23 şi 41 indice 1 din O.U.G.115/2004 nu au fost abrogate prin legea nr.330/2009. 
Astfel, potrivit art.48 pct.17 din legea nr.330/2009, de la 01.01.2010 se abrogă O.U.G. nr.115/2004 
modificată, cu excepţia articolelor 23, 24, 26 - 30, 37 şi art.41 indice 1. 

Aşadar, subzistă şi în prezent obligaţia acordării tichetelor de masă în sarcina 
angajatorului pentru salariaţii prevăzuţi la art. 23 din O.U.G.115/2004, modificată, cu atât mai 
mult cu cât dispoziţiile art. 23 se coroborează cu art.8 din O.U.G.226/2008, art.1 al.1 din 
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O.U.G.114/2009 şi ale art.12 al.1 din legea 285/2010 deoarece articolele invocate exclud spitalele 
din categoria instituţiilor care nu pot acorda tichete de masă. 

Art.149 din Legea nr. 263/2010 
Decizia Curţii Constituţionale nr.956/2012 

 
Reclamanţii B.S. ş.a. - prin Sindicatul Tehnic Economic Administrativ din 

Unităţile Sanitare Tulcea, au investit Tribunalul Tulcea cu cererea având ca obiect:  
  - obligarea pârâtului la calculul şi plata diferenţei restante de 50% din prima de 
stabilitate neacordate aferentă Trimestrelor II şi IV ale anilor 2010, 2011 şi 2012 şi, 
în continuare, până la recalcularea şi reîncadrarea reclamanţilor cu procentul de 
100%, conform H.G.R. nr. 578/2008 si introducerea acesteia în salariul de bază; 
  - obligarea pârâtului la calculul şi plata contravalorii tichetelor de masa 
cuvenite conform Legii nr. 142/1998 si Contractului colectiv de munca, neacordate în 
perioada iulie 2011-01.10.2012.  

Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile H.G. 578/2008 art. 1 si 4, O.U.G. nr. 
115/2004, Legea nr. 125/2005, Contractul colectiv de munca la nivel de unitate, 
Legea nr. 142/2008 - art.4 si 5, Codul muncii - art. 161, art.219, art. 253 si art.41 lin. 
2 din Constituţia României. 

SJU Tulcea a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea acţiunii ca 
nefondată, arătând că H.G. 578/2008 este un act normativ abrogat tacit sau indirect 
prin Legea nr. 330/2009, fiind fundamentat pe prevederile art. 108 din Constituţia 
României, dar şi pe dispoziţiile art. 41 indice 2 din O.U.G. nr. 115/2004, dispoziţii 
care au fost abrogate potrivit art. 49 pct. 5 din Legea nr. 330/2009. Rezultă aşadar că 
H.G. 578/2008 care a fost dată pentru aplicarea Legii nr. 125/2005 care a aprobat 
O.U.G. 115/2004 nu mai poate produce efecte după abrogarea legii în temeiul cărei a 
fost emisă.  

Cu privire la cererea de obligare la plata contravalorii tichetelor de masă, 
pârâtul a precizat că Legea nr. 142/1998 nu obligă angajatorul să acorde tichete de 
masă, ele fiind cuvenite în măsura în care sumele necesare sunt cuprinse în bugetul de 
venituri şi cheltuieli. S-a arătat şi faptul că în perioada iulie 2011 - septembrie 2012 
nu a existat un contract colectiv de muncă, ca începând cu luna iulie 2011, 
neacordarea acestor drepturi s-a datorat insuficientei finanţări dar începând cu luna 
septembrie 2012, aceste drepturi au fost plătite. 

Prin sentinţa civilă nr. 1158/07.02.2013 s-a admis în parte acţiunea formulată 
de reclamanţi  prin Sindicatul Tehnic Economic – Administrativ din Unităţile 
Sanitare ale Judeţului Tulcea.  

A fost obligat pârâtul SJU Tulcea, să calculeze şi să plătească reclamanţilor 
contravaloarea tichetelor de masă cuvenite în perioada 01.07.2011-04.08.2011 şi 
06.09.2012-01.10.2012 sume actualizate cu indicele de inflaţie. 

S-au respins  celelalte  capete de cerere ca nefondate. 
Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele aspecte: 
- Cu privire la cerere referitoare la acordarea primei de stabilitate, Tribunalul 

a reţinut că potrivit pct. 18. din O.G. 17/2008 pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual 
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, art. 41^2 s-a modificat având 
următorul cuprins: „Pentru asigurarea stabilităţii, personalul din sistemul sanitar 
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beneficiază în trimestrul al II-lea şi trimestrul al IV-lea ale fiecărui an calendaristic de 
câte o primă de stabilitate, al căror cuantum şi mod de acordare se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului." 

Astfel, conform art. 1 din H.G. Nr. 578 din 28 mai 2008 privind stabilirea 
cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum şi a 
modului de acordare a acesteia, publicată în  M.O. Nr. 440 din 12 iunie 2008, emisă 
în temeiul art.41^2 din O.U.G. nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Pentru 
asigurarea stabilităţii în activitate, personalul din sistemul sanitar beneficiază în 
trimestrele II şi IV ale fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate, […..]” 
    Conform art. 49 pct. 5 din LEGEA-CADRU Nr. 330 din  5 noiembrie 2009 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ,,La 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă: [.. 
] Art. 21 şi 41^2 din O.U.G. nr. 115/2004 [….]” 
 Conform art. 48 pct. 17 din aceeaşi lege cu nr. 330/2009,  ,,(1) La data intrării 
în vigoare a prezentei legi se abrogă: O.U.G nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37 şi art. 41^1. 

Art. 47 din lege stabileşte că ,,Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, 
cu excepţia dispoziţiilor art. 49 - 52 şi ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI, care intră în 
vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.” 
  Prin urmare, începând cu data de 12.11.2009, prevederile art. 41^2 din O.U.G. 
nr. 115/2004, care îndreptăţea personalul din sistemul sanitar la încasarea primelor de 
stabilitate în trimestrele II şi IV ale fiecărui an calendaristic, contrar celor susţinute, a 
fost abrogat. 
  - În privinţa solicitării de reîncadrare salarială începând cu data de 
01.01.2010 cu procentul de 100%, conform H.G.R. nr. 578/2008 si introducerea 
acesteia in salariul de bază, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Potrivit art. 30 din Legea Cadru  Nr. 330 din  5 noiembrie 2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,  ,,(1) Începând cu 1 
ianuarie 2010, sporurile, [… ], care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, 
[….], prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, 
[….] (5) În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra 
salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din 
luna decembrie 2009, , astfel: a) noul salariu de bază, [….] va fi cel/cea 
corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care 
se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;  
 Or, prima de stabilitate nu a fost un spor care să fi făcut parte din salariul de 
bază şi, mai mult, nu a făcut parte din salariul de bază al lunii decembrie 2009. 
 S-a respins astfel ca neîntemeiată solicitarea de reîncadrare salarială, respectiv 
de includere în salariu a primelor de stabilitate de care ar fi beneficiat în 2009, 
începând cu data de 01.01.2010 şi, pe cale de consecinţă, şi în continuare, ca urmare a 
aplicării prevederilor art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
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personalului plătit din fonduri publice, precum şi  a art. 4 alin. 3 din Legea Nr. 
285/2010.  

- Cu referire la obligarea pârâtului la calcularea şi plata contravalorii 
tichetelor de masă s-au  reţinut  următoarele: 
 Acordarea tichetelor de masă este reglementată de dispoziţiile Legii nr. 142/9 
iulie 1998 care, prin art. 1 arată că ,,(1) Salariaţii din cadrul [….] si din sectorul 
bugetar, precum si din cadrul unităţilor [….]  care încadrează personal prin încheierea 
unui contract individual de muncă[….] pot primi o alocaţie individuala de hrană, 
acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator (2). 
Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale 
[….]  bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte 
categorii de angajatori.” 

Potrivit art. 188 din Legea 95/2006, cu modificările ulterioare: „Spitalele 
publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe 
principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din 
sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, 
precum şi din alte surse, conform legii.” 
   Instanţa de fond a avut în vedere şi decizia nr. 14/2008 pronunţată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie în interesul legii, decizie prin care dispoziţiile art. 1 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 142/1998 au fost interpretate în sensul că alocaţia individuală 
de hrană sub forma tichetelor de masă ,,nu reprezintă un drept, ci o vocaţie, ce se 
poate realiza doar în condiţiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu 
această destinaţie şi acordarea acestora a fost negociată prin contractele colective de 
muncă.” 
   Potrivit art. 94 alin. 3 din C.C.M. la nivelul Spitalului de Urgenţă Tulcea nr. 
7146/22.06.2009, înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Tulcea sub nr. 
…/04.08.2009, ,,în bugetul de venituri şi cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile 
salariale prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă şi sumele aferente pentru 
acordarea tichetelor de masă, conform legislaţiei în vigoare”. 

Contractul şi-a produs efecte în perioada 04.08.2009-04.08.2011 şi nu a operat 
vreo prelungire tacită a acestuia.  

Potrivit art. 93 alin. 3 din C.C.M. la nivelul Spitalului de Urgenţă Tulcea nr. 
7862/08.06.2012, înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Tulcea sub nr. 
76/6487/06.09.2012, ,,în bugetul de venituri şi cheltuieli vor fi cuprinse toate 
drepturile salariale, inclusiv sumele  aferente pentru acordarea tichetelor de masă, 
dacă legislaţia în vigoare o permite”. 

  Instanţa a constatat că cererea de acordare a tichetelor este întemeiată  pentru 
perioada 01.07.2011-04.08.2011 în care şi-a produs efectele C.C.M. nr. 
7146/22.06.2009, respectiv pentru perioada 06.09.2012-01.10.2012 în care şi-a 
produs efectele CCM nr. 7862/08.06.2012  prin care angajatorul s-a obligat să 
prevadă în buget sumele necesare plăţii drepturilor la care se face referire.  

După această dată, solicitarea reclamanţilor nu este întemeiată, câtă vreme 
părţile nu sunt ţinute de vreo obligaţie stabilită prin acord colectiv.  
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Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii prin Sindicatul Tehnic 
Economic Administrativ din Unităţile Sanitare Tulcea care au formulat următoarele 
critici: 

Arată recurenţii, ca în mod greşit a fost respinsă cererea privind constatarea 
faptului ca pârâtul a acordat numai 50% din prima de stabilitate la care erau 
indreptăţiţi precum şi obligarea acestuia de a plătţi diferenţa de 50% aferentă 
perioadei 2010,2011,2012 şi în continuare.  

De asemenea, greşit a fost respinsă cererea de includere a acestei prime de 
stabilitate în salariul de baza şi reîncadrarea reclamanţilor conform HGR nr. 
578/2008. 

 Arată recurenţii că această primă trebuia acordată personalului din sistemul 
sanitar in baza art.1 şi 4 din H.G.R. nr. 578/2008 şi nu s-a acordat pe toata perioada 
de valabilitate a acestei hotărâri.  

Datorită refuzului angajatorului de a se achita de această obligaţie, reclamanţii 
au fost nevoiţi să-l acţioneze în judecată şi au obţinut mai multe hotărâri favorabile în 
acest sens dar şi aceste hotărâri au fost puse în executare după mai mult timp ceea ce 
dovedeşte reaua credinţa a paratului. 

În opinia recurenţilor, această primă trebuia inclusă în salariul de bază şi decizia 
de reîncadrare emisa în baza legii nr. 330/2009 ar fi trebuit sa tina cont de salariul de 
baza astfel calculat. 

În ceea ce priveşte cererea de obligare a pârâtului la calculul si plata 
contravalorii tichetelor de masă neacordate, arată că, potrivit art. 5 alin. l din Legea 
nr. l42/1998, "Angajatorul distribuie salariaţilor tichete de masa lunar, in ultima 
decadă a fiecărei luni pentru luna următoare", iar la alin. 2 alin aceluiaşi articol de 
lege se precizează că: "în condiţiile prevăzute la alineatul 1 angajatorul distribuie pe 
salariat un număr de tichete de masa corespunzător numărului de zile lucrătoare din 
luna pentru care se face distribuirea. " 

Angajatorul nu a respectat şi nu respectă aceste prevederi legale.  
Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pentru anii 2011 si 2012-2014 

prevede obligaţia angajatorului de acordare a tichetelor de masa conform legislaţiei in 
vigoare. 

S-a arătat că prin neacordarea drepturilor arătate, instituţia pârâtă a nesocotit 
prevederile  H.G. nr. 578/2008,  ale O.U.G. nr. 115/2004, Contractul colectiv de 
munca la nivel de unitate, Legea nr. 142/2008 si Codul muncii - art. 161. 

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, de probele 
administrate şi de dispoziţiile legale incidente în cauza, Curtea constată că recursul 
este in parte întemeiat. 

- Cu privire la prima de stabilitate: 
O.G. 17/2008 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice 
din sectorul sanitar, a prevăzut modificarea art. 41^2 astfel: „Pentru asigurarea 
stabilităţii, personalul din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul al II-lea şi 
trimestrul al IV-lea ale fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate, ale 
cărei cuantum şi mod de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului." 
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H.G. nr. 578 din 28 mai 2008 privind stabilirea cuantumului primei de 
stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum şi a modului de acordare a 
acesteia, a dispus la art. 1 ca ,,Pentru asigurarea stabilităţii în activitate, personalul 
din sistemul sanitar beneficiază în trimestrele II şi IV ale fiecărui an calendaristic de 
câte o primă de stabilitate, […..]” 

La data de 01.01.2010 a intrat în vigoare Legea cu nr. 330/2009 care a 
prevăzut la art. 48 pct. 17 că “La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 
O.U.G nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
36, 37 şi art. 41^1.” 

De asemenea, art. 49 pct.5 din Legea nr. 330/2009 dispune că „la 3 zile de la 
data publicării în monitorul oficial se abrogă art. 412  din OUG nr. 115/2004 şi 
întrucât legea a fost publicată la 09.11.2009 rezultă că prima de stabilitate nu trebuia 
să se mai acorde din data de 11.11.2009. 

Prin urmare, temeiul legal al acordării acestei prime de stabilitate – art. 41^2 
din  O.U.G nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
125/2005, cu modificările şi completările ulterioare nu mai subzistă, iar după data de 
11.11.2009 paratul nu mai poate fi obligat la plata sumelor pretinse de reclamanţi cu 
acest titlu iar reaua credinţa invocată de reclamanţi nu este fondată. 

- Nu este întemeiată nici cererea privind obligarea paratului de a emite decizii 
de reîncadrare prin care sa se includă în salariul de baza prima de stabilitate 
deoarece aşa cum am arătat mai sus, reclamanţii nu mai beneficiau de prima de 
stabilitate din data de 11.11.2009, astfel ca nici dispoziţiile de reîncadrare a 
reclamanţilor nu puteau avea în vedere includerea primei în salariul de baza cu atât 
mai mult cu cat art. 30 din Legea nr. 330/2009 prevedea în mod explicit ca trebuia 
luat în calcul salariul de baza din decembrie 2009 iar în decembrie 2009 această 
primă de stabilitate nu se acorda. 

- Cu privire la tichetele de masă: 
Dreptul la plata tichetelor de masă este reglementat prin art.23 din 

O.U.G.115/2004 prin care se prevede faptul că: „începând cu data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice 
finanţate de venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
beneficiază lunar de maxim 20 de tichete de masă. 

Prin art.41 indice 1 din acelaşi act normativ se prevede faptul că: „beneficiază 
în continuare de tichete de masă în conformitate cu prevederile legii nr.142/1998 
privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare, personalul 
contractual din unităţile şi subunităţile sanitare care, începând cu anul 2007, se 
finanţează de la bugetul de stat, precum şi medicii, farmaciştii şi medicii dentişti pe 
perioada anilor I-VII de rezidenţiat. 

Articolele 23 şi 41 indice 1 din O.U.G.115/2004 nu au fost abrogate prin legea 
nr.330/2009. 

Astfel, potrivit art.48 pct.17 din legea nr.330/2009, de la 01.01.2010 se abrogă 
O.U.G.nr.115/2004 modificată cu excepţia articolelor 23,24, 26-30,37 şi art.41 
indice 1. 
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Aşadar, subzistă şi în prezent obligaţia acordării tichetelor de masă în sarcina 
angajatorului pentru salariaţii prevăzuţi la art. 23 din O.U.G.115/2004, modificată, cu 
atât mai mult cu cât dispoziţiile art. 23 se coroborează cu art.8 din O.U.G.226/2008, 
art.1 al.1 din O.U.G.114/2009 şi ale art.12 al.1 din legea 285/2010 deoarece articolele 
invocate exclud spitalele din categoria instituţiilor care nu pot acorda tichete de masă. 

Prevederile legale prin care se stipulează plata tichetelor de masă au un 
caracter imperativ astfel că pârâtul avea obligaţia să întreprindă măsurile necesare 
pentru includerea în buget a sumelor necesare plăţii acestora. 

Instanţa de fond a admis acest capăt de cerere în parte, în raport de  perioada în 
care erau aplicabile dispoziţiile din CCM insa dreptul reclamanţilor la aceste tichete 
de masa este reglementat prin lege şi în acest caz paratul nu era ţinut în îndeplinirea 
obligaţiei de acest contract.  

În consecinţă, va fi admis recursul cu consecinţa modificării în parte a sentinţei 
recurate şi obligarea paratului Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea la plata 
contravalorii tichetelor de masă pe întreaga perioadă solicitată, respectiv 01.07.2011-
01.10.2012. 

Vor fi menţinute restul dispoziţiilor sentinţei pentru considerentele expuse mai 
sus. 

Decizia civilă nr. 552/CM/25.06.2013 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
21. Acordarea grupei I de muncă potrivit Ordinului nr. 50/1990 al 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Condiţii legale. Condiţiile efective de 
muncă în care se îndeplineşte funcţia ce conferă vocaţia la acordarea grupei I de 
muncă. 

 
În contextul ordinului nr. 50/1990 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru 

încadrarea unei persoane într-o anumită grupă de muncă nu mai este suficientă funcţia deţinută – 
care conferă numai vocaţie la beneficiul grupei de muncă – ci condiţiile efective de muncă în care 
se îndeplineşte funcţia respectivă, executarea funcţiei în condiţii grele sau periculoase – în speţă 
sub apă la suprapresiune conform pct. 58 din Anexa I – determinând încadrarea în grupa 
corespunzătoare de muncă, proporţional cu timpul lucrat. 
 

Ordinul nr. 50/1990  al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi sub nr. 10656/121/2010 
reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâta [...] R.A. ca prin hotărârea ce se 
va pronunţa să se constate că, în perioada 25.11.1976 – 01.10.1998 a fost încadrat în 
funcţia de scafandru în Grupa I de muncă cu procent de 100%, să se dispună 
obligarea pârâtei să îi elibereze o adeverinţă care să ateste această situaţie şi să 
suporte cheltuielile de judecată. 

În motivare, reclamantul a arătat că, în perioada 25.11.1976-01.10.1998, a fost 
angajat la A.F.D.J.R.A. Galaţi în funcţia de scafandru, solicitând reclamantei să-i 
elibereze adeverinţă din care să rezulte că în perioada lucrată în funcţia de scafandru 
a fost încadrat cu Grupa I de muncă în procent de 100%. 
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Intimata i-a eliberat adeverinţa nr. 11274/19.04.2010 prin care se confirmă că a 
fost angajat în cadrul societăţii pe perioada indicată mai sus în funcţia de scafandru 
fără a se preciza grupa I de muncă şi procentul de 100%. 

Or, Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, căreia i-a fost prezentată această 
adeverinţă, prin Adresa nr. 12869/04.05.2010, l-a informat că perioada de muncă 
atestată de aceasta nu poate fi valorificată, arătându-se că nu a fost întocmită potrivit 
Ordinului nr. 590/2008 al M.M.F.E.S.  

S-a arătat şi faptul că atât înainte de apariţia Ordinului nr. 50/1990 al 
Ministerului Muncii, dar şi după acest moment, activitatea de scafandru se încadrează 
în grupa I de muncă în procent de 100%, aşa cum arată şi Normele de protecţia 
muncii specifice pentru unităţile din transporturi şi telecomunicaţii, (Ordin 
16/17.12.1984 al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor). 

A arătat că prin art. 50 din acest act normativ, se stabileşte durata timpului de 
lucru al scafandrilor, reţinându-se că „În durata timpului de lucru al scafandrului 
este cuprinsă activitatea desfăşurată de acesta în imersie (sub apă) şi activitatea ce 
revine acestuia la suprafaţă, după cum urmează: operaţiunile de control a 
aparatelor, instalaţiilor şi echipamentului; odihna obligatorie înainte şi după 
imersie; controlul medical înainte şi după imersie; consumul alimentaţiei pentru 
creşterea rezistenţei organismului; încărcarea şi verificarea buteliilor pentru 
scufundarea autonomă; îmbrăcarea şi dezbrăcarea costumului şi efectuarea probelor 
la suprafaţă; instruirea şi exerciţiile practice pentru menţinerea condiţiei fizice în 
imersie sau în afară; verificarea şi întreţinerea  zilnică a camerei de decompresie; 
curăţirea şi dezinfectarea instalaţiei de alimentare cu aer în conformitate cu normele 
igienico-sanitare; curăţirea şi dezinfectarea filtrelor de aer; schimbarea filtrelor 
chimice la instalaţiile de aer; dezinfecţia furtunurilor, a căştii şi a costumului de 
scafandru, la termenele stabilite; verificarea şi întreţinerea regulatorului de 
presiune”. 

De asemenea, prin art. 38 din aceleaşi norme se reţine că personalul minim 
necesar pentru executarea unor lucrări sub apă în scufundarea autonomă, este 
următorul:  a) pentru scufundarea la apă având o saulă de legătură cu suprafaţa; 
scafandru, scafandru de siguranţă, şef grupă scafandri, şef scufundare”. 

În dovedirea acţiunii, s-a folosit de proba cu înscrisuri. 
Prin întâmpinare, pârâta, pe cale de excepţie, a solicitat să se constate că 

acţiunea este rămasă. fără obiect, arătând că a fost emisă Adresa nr. 12098/2011, care 
satisface pretenţia reclamantului. 

Pe fondul acţiunii, s-a solicitat să se constate că acţiunea este nefondată. 
În şedinţa publică din data de 25.01.2011 având în vedere că reclamantul şi-a 

indicat domiciliul în judeţul Tulcea, instanţa a invocat din oficiu excepţia 
necompetenţei teritoriale de soluţionare a litigiu de muncă, excepţie admisă prin 
sentinţa civilă nr. 134/2011 prin care competenţa de soluţionare a cauzei a fost 
declinată în favoarea Tribunalului Tulcea, pe rolul căruia a fost înregistrat dosarul nr. 
1003/88/2011. 

 Prin sentinţa civilă nr. 1657 pronunţată la data de  10.05.2011, în acest dosar, a 
fost admisă, în parte, acţiunea promovată şi, constatându-se că reclamantul [...], în 
perioada 2.03.1990-31.12.1990, a avut calitatea de salariat  al pârâtei în funcţia de 
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scafandru, şef utilaj, lucrând în grupa I de muncă în procent de 100 %, s-a dispus 
obligarea pârâtei să-i elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste această situaţie. 

Au fost respinse, ca nefondate, cererea pentru  restul perioadei, precum şi 
excepţia invocată. 

Prin decizia civilă 48/CM/24.01.2012 a Curţii de Apel Constanţa a fost admis 
recursul promovat reclamant, sentinţa fiind casată cu consecinţa trimiterii cauzei spre 
rejudecare. 

S-a reţinut de către instanţa de control judiciar că prima instanţă, deşi a respins 
excepţia lipsei de obiect, în realitate, din considerente rezultă că a fost respinsă 
cererea pentru restul perioadei ca fiind lipsită de obiect.  

S-a precizat că, în mod greşit, instanţa de fond a reţinut că pârâta şi-a îndeplinit 
obligaţia de eliberare a adeverinţei pentru aceeaşi perioadă, din analiza acestui înscris 
rezultând că reclamantul a fost încadrat în grupa I doar 14 ani, 3 luni şi 6 zile. Or, 
reclamantul a solicitat să fie încadrat în aceşti parametri  pentru întreaga perioadă de 
21 ani, 10 luni şi 5 zile. 

Pe de altă parte, câtă vreme se contestă de către părţi perioada desfăşurată de 
reclamant în Grupa I, în cauză se impune efectuarea unei expertize tehnice de 
specialitate prin care să se identifice în concret perioada lucrată de către reclamant în 
Grupa I, în funcţie de înscrisurile existente în arhiva societăţii, respectiv pontaje, 
jurnale de bord şi normele legale incidente, respectiv nr. 50/1990 şi nr. 16/1984. 

 Având în vedere cele stabilite prin hotărârea de casare, în rejudecare, instanţa a 
ordonat efectuarea unei expertize contabile, la dosar fiind depus raportul întocmit de 
către expert [...]. 

Prin sentinţa civilă nr. 2354/08.04.2013 Tribunalul Tulcea a respins excepţia 
rămânerii cererii fără obiect, invocată de pârâtă şi a admis acţiunea reclamantului 
[...]. 

A constatat că reclamantul, în perioada 25.11.1976 – 01.10.1998, perioadă ce 
constituie vechime în muncă, a avut calitatea de salariat al pârâtei în funcţia de 
scafandru încadrată în Grupa I de muncă în procent de 100% şi a obligat pârâta să 
elibereze o adeverinţă în acest sens. 

A fost obligată pârâta la plata sumei de 1700 lei către reclamant cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut în esenţă următoarele: 
Din carnetul de muncă aflat la dosar, dar şi din expertiza efectuată în cauză 

rezultă că reclamantul a fost salariatul A.F.D.J. R.A. Galaţi cu contract de muncă 
pentru perioadă nedeterminată în intervalul 25.11.1976-01.10.1998, având astfel o 
vechime în muncă de 21 ani, 1 lună şi 5 zile, perioadă în care a îndeplinit succesiv 
funcţiile de scafandru, scafandru şef utilaj şi scafandru greu. 

Pentru perioada 25.11.1976-01.03.1990, respectiv pentru 13 ani, 3 luni şi 6 
zile, reclamantul a fost încadrat în Grupa I de muncă conform art. 2 alin. 2 lit. c din 
Decretul nr. 215/1977. 

Pentru perioada 01.03.1990-01.10.1998, l-a încadrat pe reclamant ca 
desfăşurând activitate încadrată în Grupa I strict doar pentru orele de imersie, 
totalizând 12 luni, cu precizarea că, pentru perioada 01.03.1990 - 01.07.1990, nu a 
fost pontat cu nicio oră de imersie. 
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Instanţa reţine că o atare concluzie este determinată de o interpretare eronată a 
prevederilor Ordinului nr. 50/1990, în situaţia reclamantului impunându-se a se reţine 
că acesta beneficiază de încadrare în Grupa I cu procent de 100% ca urmare a faptului 
că a fost încadrat într-un loc de munca şi a desfăşurat o activitate proprie unei 
categorii profesionale cuprinse în anexa nr. 1.  

În situaţia sa nu este necesară nominalizarea la care face referire Pct. 6 din 
ordin, iar încadrarea să se facă în mod proporţional aşa cum prevede Pct. 7. 

Se observă astfel că ordinul, prin Pct. 1 şi 2, făcând trimitere la anexele 1 şi 2, 
care cuprind listele profesiunilor încadrabile în Grupa I şi II, realizează o încadrare de 
drept în aceste grupe, prin simplul fapt al ocupării unui loc de muncă şi a unei 
profesiuni dintre cele enumerate în anexe.  

  Pct. 3 alin. 2 din ordinul menţionat, arată că beneficiază, de asemenea, de 
aceleaşi drepturi personalul care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu 
personalul încadrat în grupele I şi II de munca. 

Astfel, în această prevedere cât şi în dispoziţiile inserate la pct. 4 şi următoarele 
din ordin, este identificată reglementarea unor situaţii asimilabile. În atare situaţii, în 
funcţie de condiţiile concrete de muncă, având în vedere nivelul noxelor peste limita 
admisă, condiţii deosebite determinate de laboratoare de specialitate şi confirmate de 
către inspectorii pentru protecţia muncii, conducerea unităţilor împreună cu 
sindicatele libere pot să nominalizeze persoanele care se încadrează în grupele I şi II 
de muncă, acestea fiind cazurile în care încadrarea se realizează proporţional conform 
Pct. 7. 

De altfel, din cuprinsul Pct. 3 rezultă în mod expres faptul  că încadrarea în 
grupele I şi II conform Pct. 1 şi 2, se realizează ,,fără limitarea numărului”, ceea ce 
exclude ,,cenzura” pe care o presupune  activitatea de nominalizare la care s-a făcut 
referire. 

Sunt de reţinut pentru această concluzie şi prevederile art. 47 şi 50 din Ordinul  
nr. 16/17.12.1984 al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor,  la care face 
referire expertul în raportul întocmit, potrivit cu care programul maxim de activitate 
zilnică pentru scafandri şi chesonieri cuprinde timpul efectiv de lucru în condiţii de 
presiune crescută cât şi toate activităţile tehnice şi medicale pregătitoare şi de 
refacere, anterioare compresiei şi de după compresie, durata timpului de lucru al 
acestei categorii profesionale cuprinzând astfel activitatea în imersie precum şi 
activitatea desfăşurată la suprafaţă. 

Instanţa de fond şi-a însuşit în totalitate concluziile raportului de expertiză în 
cadrul căruia expertul a concluzionat că reclamantul, în perioada 01.03.1990-
01.10.1998 a îndeplinit funcţia de scafandru, efectuând aceleaşi lucrări ca în perioada 
25.11.1976-01.03.1990, când a fost încadrat în grupa I de muncă în procent de 100%, 
situaţie în care nu se justifică nicio distincţie între cele două perioade de timp sub 
aspectul încadrării reclamantului în grupa I de muncă în procent de 100%. 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs [...] R.A. care a 
criticat-o pentru nelegalitate conform art. 304 coroborat cu art. 3041 Cod procedură 
civilă sub următoarele aspecte: 

- Instanţa de fond nu a avut în vedere faptul că cererea reclamantului era lipsită 
de obiect, întrucât prin adeverinţa nr. 18012/08.10.2010 eliberată la cererea 
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reclamantului, unitatea pârâtă i-a comunicat reclamantului încadrarea în grupa I de 
muncă în procent de 100% pentru perioada 06.01.1976 – 01.03.1990, iar pentru 
perioada următoare 01.03.1990 – 30.09.1998 s-a stabilit încadrarea reclamantului în 
grupa I de muncă potrivit Ordinului 50/1990 republicat, proporţional cu activitatea 
desfăşurată efectiv în imersiune, astfel cum rezultă cin foile de pontaj şi documentaţia 
existentă în arhiva unităţii angajatoare. 

- Pe fondul recursului, susţine recurenta pârâtă că hotărârea primei instanţe este 
rezultatul aplicării greşite a Ordinului 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, 
activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în 
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării. 

Susţine recurenta că adeverinţa nr. 28012/08.10.2010 prin care s-a recunoscut 
că reclamantul a desfăşurat în perioada 06.01.1976 – 01.10.1998 un timp total lucrat 
în grupa I de muncă de 14 ani, 3 luni şi 6 zile a fost emisă în raport de întreaga 
documentaţie deţinută în arhiva sa cu privire la lucrările permanente sub apă la 
suprapresiune realizate de reclamant, astfel cum sunt menţionate la pct. 58 din Anexa 
I la Ordinul 50/1990, situaţie în care pretenţia reclamantului de a se constata că toată 
perioada 1976 – 1998 în care a îndeplinit funcţia de scafandru se impune a fi 
încadrată în grupa I de muncă nu are fundament legal. 

Pentru perioada 01.03.1990 – 31.12.1990, în arhiva pârâtei, nu se regăsesc 
documente/situaţii  privind încadrarea în grupa I de muncă a personalului în funcţia 
de scafandru şi de asemenea nu există adrese/hotărâri sau alte documente din care să 
rezulte că pentru perioada 01.03.1990 – 31.12.1990 pârâta a achitat bugetului de stat 
contribuţii aferente încadrării în grupa I sau II de muncă a personalului în funcţia de 
scafandru. 

Încadrarea reclamantului în grupa I de muncă s-a făcut în baza tabelelor de 
pontaj care au fost aprobate de Consiliul de Administraţie al regiei doar pentru 
perioadele în care persoana în cauză a lucrat efectiv în condiţii deosebite, iar instanţa 
de judecată nu putea să oblige angajatorul să emită o adeverinţă conform căreia 
salariatul a beneficiat în întreaga sa activitate de grupa I de muncă, întrucât pe de o 
parte acest lucru nu este real, iar pe de altă parte s-ar încălca principiul 
contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza 
contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, 
drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări 
plătite. 

- Hotărârea Tribunalului Tulcea este în egală măsură criticabilă şi sub aspectul 
obligării pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, instanţa fiind îndreptăţită, în raport 
de  complexitatea cauzei şi de obiectul acesteia să facă aplicarea art. 274 alin.(3) Cod 
procedură civilă. 

În cadrul cererii de recurs recurenta pârâtă a formulat şi o cerere de suspendare 
a executării sentinţei civile nr. 2354/08.04.2013 a Tribunalului Tulcea, până la 
judecata recursului, iar la termenul de judecată din 16.10.2013 s-a precizat că nu se 
mai insistă în această cerere, întrucât recursul este în stare de judecată şi nu se mai 
impune amânarea soluţionării acestuia,  iar măsura suspendării hotărârii de fond era 
limitată, conform art. 300 alin.(2) Cod procedură civilă până la data soluţionării 
recursului. 
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Faţă de aceste precizări instanţa de recurs a luat act de renunţarea la judecata 
cererii de suspendare a executării sentinţei civile nr. 2354/08.04.2013 a Tribunalului 
Tulcea. 

Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Tulcea în raport de criticile 
recurentei pârâte se constată următoarele: 

1. Critica recurentei pârâte  ce vizează lipsa de obiect a cererii reclamantului, 
ca urmare a eliberării adeverinţei nr. 28012/08.10.2010 de către unitatea angajatoare 
se reţine a fi nefondată, în raport de pretenţiile reclamantului deduse judecăţii, 
elementele menţionate în această adeverinţă şi faţă de  dezlegările date acestei 
probleme de drept de instanţa de recurs în primul ciclu procesual, conform art. 315 
Cod procedură civilă. 

Acţiunea civilă are ca obiect protecţia unui drept subiectiv sau a unui interes 
pentru a cărui realizare calea justiţiei este obligatorie. 

Obiectul acţiunii civile se concretizează în raport de forma concretă de 
manifestare a acesteia; astfel obiectul cererii de chemare în judecată constă în 
pretenţia concretă a reclamantului – în speţă solicitarea acestuia de a i se recunoaşte 
că întreaga perioadă desfăşurată în activitatea de scafandru în cadrul societăţii pârâte, 
06.01.1976 – 01.10.1998,  reprezintă muncă prestată în grupa I de muncă, în procent 
de 100%. 

Prin adeverinţa nr. 28012/08.10.2010 emisă de unitatea angajatoare s-a 
recunoscut că reclamantul a lucrat în perioada 06.01.1976 – 01.10.1998 în grupa I de 
muncă 14 ani, 3 luni şi 6 zile, aspect ce nu răspunde integral pretenţiilor deduse 
judecăţii de către reclamant. 

Împrejurarea că aceste pretenţii ale reclamantului au un caracter nefondat, nu 
echivalează cu o lipsă de obiect al acţiunii reclamantului, instanţa de judecată 
învestită cu cererea reclamantului fiind obligată să analizeze legalitatea şi temeinicia 
cererii reclamantului sub toate aspectele invocate de titularul acţiunii. 

2. Pe fondul recursului, criticile recurentei se reţin a fi fondate şi urmează a fi 
admite pentru următoarele considerente: 

Reclamantul [...] a fost salariatul pârâtei A.F.D.J. R.A. Galaţi: Central în 
perioada 06.01.1976 – 01.07.1990 şi la S.I.S./F.I.S. Galaţi – subunitate a regiei 
autonome în perioada 01.07.1990 - 01.10.1998, îndeplinind succesiv funcţia de 
scafandru, scafandru şef de utilaj şi scafandru greu. 

Pentru o perioadă de 13 ani, 3 luni şi 6 zile reclamantul a fost încadrat în grupa 
I de muncă potrivit art. 2 alin.(2) lit.c) din Decretul nr. 215/1977. 

Astfel, conform dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit.c) din Decretul nr. 
215/12.07.1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III 
de muncă publicat în Buletinul Oficial nr. 70/16.076.1977 „În grupa I de muncă se 
încadrează cu caracter permanent …(c) scafandrii şi chesonierii „. 

Prin urmare, în viziunea legiuitorului de la 1977, esenţială pentru încadrarea cu 
caracter permanent în grupa I de muncă era funcţia deţinută de salariat, indiferent de 
numărul de ore de muncă desfăşurate zilnic în condiţii specifice acestei funcţii – în 
speţă pentru funcţia de scafandru,  indiferent de orele efective în care acesta desfăşura 
activităţi sub apă la suprapresiune. 
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În acord cu aceste dispoziţii legale unitatea pârâtă prin adeverinţa nr. 
28012/08.10.2010 a confirmat faptul că în perioada 25.11.1976 – 01.03.1990, 
reclamantul, având meseria de scafandru şi respectiv scafandru şef utilaj a fost 
încadrat în grupa I de muncă în procent de 100% conform deciziei nr. 
171/04.12.1976, pontajelor lunare, nominalizării efectuate prin P.V. C.O.M. Nr. 
7/29.06.1976, P.V.C.O.M. nr. 5/31.03.1978, P.V.C.O.M. nr. 16/03.12.1985, P.V. 
C.O.M. nr. 10/26.02.1987, P.V. C.O.M. nr. 19/01.12.1987. 

Această viziune a legiuitorului a fost total restructurată după anul 1990, când în 
urma adoptării Ordinului nr. 50 din 05.03.1990 pentru precizarea locurilor de muncă, 
activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în 
grupele I şi II de muncă, emis de Ministerul Muncii i Protecţiei Sociale, publicat în  
Monitorul oficial nr. 38/20.03.1990 s-a stabilit modalitatea concretă de încadrare în 
grupele I şi II de muncă a locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale 
în vederea pensionării salariaţilor din România. 

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 50/1990 – Anexa I, pct. 58, beneficiază de 
încadrare în grupa I de muncă personalul care execută lucrări permanente sub apă la 
suprapresiune (scafandrii şi chesonierii), cu condiţia ca în conformitate cu dispoziţiile 
art. 7 din acelaşi ordin, încadrarea să se facă proporţional cu timpul efectiv lucrat la 
locurile de muncă incluse în grupa I şi să reprezinte cel puţin 50% din programul de 
lucru. 

Prin urmare, în contextul ordinului nr. 50/1990 al Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale pentru încadrarea unei persoane într-o anumită grupă de muncă nu 
mai este suficientă funcţia deţinută – care conferă numai vocaţie la beneficiul grupei 
de muncă – ci condiţiile efective de muncă în care se îndeplineşte funcţia respectivă, 
executarea funcţiei în condiţii grele sau periculoase – în speţă sub apă la 
suprapresiune conform pct. 58 din Anexa I – determinând încadrarea în grupa 
corespunzătoare de muncă, proporţional cu timpul lucrat. 

Astfel, art. 8 din acelaşi Ordin prevede că „perioada de timp în care o persoană 
are sarcina să lucreze integral sau o parte din programul de muncă în astfel de locuri 
se stabileşte prin dispoziţia conducerii unităţii sau prin prevederile legale care 
reglementează atribuţiile de serviciu ce revin fiecărei persoane în raport cu funcţia 
îndeplinită”, iar  „anul de muncă efectiv lucrat în condiţii deosebite se stabileşte prin 
totalizarea, până la obţinerea unui an complet de muncă, a perioadelor în care 
personalul a lucrat efectiv în locuri ce se încadrează în grupele I şi II de muncă”. 

De asemenea, ordinul 50/1990 – pct. 6 – stabileşte procedura de urmat pentru 
încadrarea salariaţilor în grupele de muncă I şi II, respectiv faptul că nominalizarea 
persoanelor care se încadrează în aceste grupe de muncă se face de către conducerea 
unităţilor împreună cu sindicatele libere  din unităţi ţinându-se seama de  condiţiile 
deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective, 
nivelul noxelor existente, suprasolicitarea fizică sau nervoasă etc. 

Reclamantul a fost încadrat în funcţia de scafandru la unitatea pârâtă, iar 
potrivit pct. 58 din Anexa I la Ordinul nr. 50/1990 beneficiază de încadrarea în grupa 
I de muncă personalul care execută lucrări permanente sub apă la suprapresiune. 
Acesta se încadrează în situaţia prevăzută de pct. 8 din Ordin, în sensul că doar o 
parte a timpului de lucru a desfăşurat activităţi în condiţiile deosebite – şi anume sub 
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apă la suprapresiune, astfel cum rezultă din nominalizările efectuate prin hotărârea 
Consiliului de Administraţie al [...] R.A. Galaţi adoptată în anii 1996, 1998 şi 1999 şi 
în baza pontajelor lunare depuse la dosar şi invocate în adeverinţa nr. 
28012/08.10.2010. 

Trimiterea făcută de reclamant şi de către expert în cadrul raportului de 
expertiză la Ordinul nr. 16/1984 care priveşte normele de protecţia muncii, nu are 
incidenţă asupra interpretării şi aplicării ordinului nr. 50/1990 sub aspectul procedurii 
încadrării reclamantului în grupa I de muncă pentru întreaga perioadă în care a activat 
la unitatea pârâtă în funcţia de scafandru. 

Este evident că o serie de activităţi descrise în Ordinul nr. 16/1984 care privesc 
operaţiuni şi tehnici medicale pregătitoare şi de refacere, anterioare şi respectiv după 
decompresie fac parte din programul de activitate zilnică a scafandrilor, întrucât ziua 
de muncă de 8 ore nu se reduce numai la timpul efectiv de lucru în condiţii de 
presiune crescută, astfel cum rezultă şi din fişele de activitate depuse la dosar, dar 
aceste activităţi nu au relevanţă în cadrul procedurii de încadrare în grupa I de muncă 
potrivit pct. 58 din Anexa I la Ordinul 50/1990. 

Astfel, chiar dispoziţiile art. 47 şi 50 din ordinul nr. 16/1984 al Ministerului 
Transporturilor şi Telecomunicaţiilor la care s-a făcut referire în raportul de expertiză 
însuşit de prima instanţă, în mod necritic, se face distincţie între timpul efectiv de 
lucru în condiţii de presiune crescută – timp ce are relevanţă din perspectiva 
Ordinului 50/1990 la încadrarea reclamantului în grupa I de muncă şi celelalte 
activităţi zilnice efectuate de scafandri şi chesonieri pentru pregătire şi refacere după 
decompresie, actul precizând că toate aceste activităţi, alături de timpul efectiv de 
lucru în condiţii de presiune crescută formează programul de activitate zilnică a 
scafandrilor. 

Împrejurarea potrivit căreia durata timpului de lucru al scafandrilor cuprinde 
atât activitatea desfăşurată în imersie (sub apă) şi activităţile ce revin acestora la 
suprafaţă nu echivalează cu desfăşurarea întregului program de muncă de 8 ore zilnic 
în condiţii deosebite, în sensul ordinului 50/1990, pentru a se realiza încadrarea 
reclamantului în grupa I de muncă, potrivit art. 58 din Anexa I la Ordin. 

Este necontestat faptul că reclamantul a fost salariatul unităţii pârâte (la centru 
sau la o subunitate a acestuia) în toată perioada 06.01.1976 – 30.09.1998, aspect ce va 
fi avut în vedere la stabilirea vechimii în muncă a salariatului, dar pentru stabilirea 
timpului lucrat efectiv în grupa I de muncă Ordinul 50/1990 statuează că se are în 
vedere numai perioada în care salariatul a executat „lucrări permanente sub apă la 
suprapresiune”. 

Cum în speţă nu există identitate între perioada în care reclamantul a efectuat 
„lucrări permanente sub apă la suprapresiune” şi perioada în care a fost salariatul 
pârâtei în funcţia de scafandru, în mod greşit prima instanţă a reţinut că reclamantul a 
desfăşurat în toată perioada 25.11.1976 – 01.10.1998 activitatea de scafandru 
încadrată în grupa I de muncă în procent de 100% şi a obligat pârâta să elibereze 
adeverinţă în acest sens, soluţia primei instanţe fiind contrară dispoziţiilor legale mai 
sus invocate şi nesusţinute probator. 

Se constată că prin adeverinţa nr. 28012/08.10.2010, în mod judicios societatea 
pârâtă a constatat că reclamantul în perioada 25.11.1976 – 01.03.1990 având funcţia 
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de scafandru şi scafandru şef utilaj a fost încadrat în grupa I de muncă în procent de 
100% - 13 ani, 3 luni şi 6 zile. 

Pentru perioada 01.01.1991 – 31.12.1995, în raport de dispoziţiile pct. 58 din 
Anexa I la Ordinul 50/1990 şi de raportul de activitate zilnică întocmit la nivelul 
unităţii pârâte s-a reţinut că reclamantul a lucrat în total în grupa I de muncă în 
procent de 100% - 10 luni, iar în perioada 01.01.1996 – 31.12.1997 acesta a lucrat în 
grupa I de muncă 1 lună. În perioada 01.01.1998 – 30.09.1998, pentru timpul afectat 
activităţilor permanente sub apă la suprapresiune reclamantul a fost încadrat în grupa 
I de muncă, în procent de 100% 1 lună de zile, conform tabelului nominal cu numărul 
orelor de imersie efectuate în perioada 01.01.1998 – 30.09.1998. 

Reţinând că pretenţia reclamantului ce vizează constatarea faptului că a lucrat 
în grupa I de muncă în perioada 25.11.1976 – 01.10.1998, perioadă echivalentă cu 
vechimea sa în unitatea pârâtă, este nefondată, Curtea va admite  recursul pârâtei, 
hotărârea primei instanţe urmând a fi reformată sub acest aspect. 

Urmare a respingerii acţiunii reclamantului ca nefondată se va modifica 
hotărârea Tribunalului Tulcea şi sub aspectul capătului de cerere ce viza obligarea 
pârâtei la plat cheltuielilor de judecată, urmând a fi respinsă şi această cerere a 
reclamantului ca nefondată, conform art. 274 Cod procedură civilă, reţinând că 
reclamantul se află în culpă procesuală, unitatea pârâtă fiind cea care a triumfat în 
proces. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei ce vizează respingerea 
excepţiei lipsei de obiect a acţiunii reclamantului. 

Decizia civilă nr. 948/CM/23.10.2013 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
 

22. Plată drepturi salariale. Încheierea în formă scrisă a contractului 
individual de muncă – cerinţă ”ad validitatem”. 
 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin.1 din Codul muncii, astfel cum a fost modificat şi 
completat prin Legea nr.40/2011, ,,contractul individual de muncă se încheie în baza 
consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului 
individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru 
încheierea valabilă a contractului. 
 Cu privire la forma scrisă a contractului, în concepţia iniţială a legiuitorului, această 
obligaţie era doar „ad probationem”, astfel încât contractul de muncă se putea încheia valabil şi 
doar prin simpla înţelegere a părţilor, nefiind nevoie de transpunerea în formă scrisă a înţelegerii 
părţilor, decât pentru a se putea proba această înţelegere. 

Legea nr. 40/2011 a modificat această concepţie în mod diametral opus, forma scrisă fiind 
solicitată pentru validitatea contractului, altfel spus lipsa formei scrise atrage sancţiunea 
inexistenţei contractului individual de muncă. 

În cazul în care angajatorul nu respectă această obligaţie, fapta lui constituie, după caz, 
contravenţie (art. 260 alin.(1) lit.e) din Codul muncii) sau infracţiune (art. 264 alin.3). 

Şi prestatorul muncii (lucrătorul), la rândul său, săvârşeşte contravenţia prevăzută şi 
sancţionată de art. 260 al.(1) lit.f) din Codul muncii. 
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Forma scrisă a contractului individual de muncă, ca cerinţă „ad validitatem”, este 
recunoscută şi de Curtea Constituţională (decizia nr.383/2011) care a reţinut că această cerinţă 
„nu poate duce în nici un caz la concluzia potrivit căreia statul a creat un dezechilibru între părţile 
cocontractante”. 

 
Art. 16 alin.1 din Codul muncii 

Legea nr. 40/2011 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 383/2011 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa la data de 26.03.2012 şi 

înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 3119/118/2012, reclamanta [...] în 
contradictoriu cu pârâtul Cabinetul Medical Individual [...] a solicitat instanţei ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la plata drepturilor 
salariale pentru perioada 24.06.2011 – 08.08.2011, în cuantum de 1180 lei. 

În considerentele cererii, reclamanta învederează instanţei că, în perioada 
menţionată a fost angajată în cadrul acestui cabinet medical, pe postul de asistent 
medical, însă a renunţat la serviciu  în luna august întrucât nu i s-au achitat drepturile 
salariale. 

În drept: Codul muncii. 
În apărare, pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

cererii ca nefondată. 
În motivarea întâmpinării pârâtul susţine că reclamanta nu a avut niciodată 

calitate de salariat în cadrul acestul cabinet medical. Se arată că, în perioada 
menţionată în cerere, reclamanta a dat probele de interviu câteva zile, venind cu 
întrerupere şi nu concsecutiv, iar după evaluarea acestor probe s-a constatat că nu 
cunoaşte specificul activităţilor ce trebuie îndeplinite într-un cabinet mnedical – 
medicină de familie, nu are aptitudinile necesare penru profesia de asistentă medicală 
şi deci  nu corespunde profesional pentru acest post. 

În dovedirea cererii reclamanta a solicitat, iar instanţa, apreciind pertinente, 
concludente şi utile cauzei a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri, 
interogatoriul pârâtului şi proba testimonială cu martora [...]. 

În apărare, pârâtul a solicitat, iar instanţa, apreciind pertinente, concludente şi 
utile cauzei a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului şi 
proba testimonială cu martora [...]. 

Prin sentinţa civilă nr.2170 din data de 29 aprilie 2012, Tribunalul 
Constanţa a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta [...] în 
contradictoriu cu pârâtul Cabinetul Medical Individual [...]. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a avut în vedere 
următoarele: 

Probele administrate în cauză nu dovedesc existenţa unor raporturi de muncă 
între reclamantă şi cabinetul medical chemat în judecată în calitate de pârât şi nici că 
aceasta a lucrat efectiv în cadrul acestei unităţi medicale. 

În şedinţa publică din data de 08.04.2013, fiind interpelată de instanţă, 
reclamanta a precizat că nu există nicio menţiune în registrele medicale, despre care 
susţine că le-a completat, privitoare la numele asistentei medicale ce făcea 
consemnări în aceste acte. De asemenea, a susţinut că nu există alte înscrisuri din care 
să rezulte identitatea asistentei care efectuează menţiuni în registre.  



 

 116 

Declaraţia martorei [...]  nu este concludentă, în condiţiile în care nu cunoaşte 
denumirea cabinetului medical la care susţine că activa reclamanta, la data efectuării 
tratamentului medical. 

Potrivit art. 10 C.muncii ,,Contractul individual de muncă este contractul în 
temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca 
pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul 
unei remuneraţii denumite salariu. 

Art. 16 statuează în mod imperativ ,,(1) Contractul individual de muncă se 
încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia 
de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. 
Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. (2) Anterior 
începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de 
muncă. (3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze 
salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. 

Potrivit acestor dispoziţii legale, contractul individual de muncă se încheie in 
mod obligatoriu in formă scrisă. Nu se mai poate proba existenţa raportului de muncă 
prin orice mijloc de probă, aşa cum prevedea vechea reglementare legală. 

Obligaţia de a încheia contract de muncă în formă scrisă revine angajatorului, 
acesta fiind sancţionat contravenţional în caz de încălcare a acestei obligaţii – art. 260 
lit. e) însă, prin art. 260 lit. f C.muncii se sancţionează şi persoana fizică ce 
desfăşoară muncă fără contract de muncă ,,Prestarea muncii de către o persoană fără 
încheierea unui contract individual de muncă reprezinta, de asemenea, contraventie si 
se sanctioneaza  cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;  

În baza considerentelor de fapt şi de drept expuse, având în vedere, pe de o 
parte, că reclamanta nu a făcut dovada prestării unei munci în cadrul cabinetulului 
medical pârât, iar pe de altă parte, că aceasta nu se poate prevala de necunoaşterea 
legii ce interzice prestarea unei munci în lipsa unui contract de muncă încheiat în 
formă scrisă, instanţa va respinge acţiunea ca nefondată. 

Împotriva sentinţei civile nr.2170 din data de 29 aprilie 2012, pronunţate de 
Tribunalul Constanţa a formulat recurs reclamanta [...], criticând-o pentru 
următoarele motive: 

Sub un prim aspect, deşi în cauză s-a administrat probe cu martori, instanţa de 
fond în motivarea hotărârii înlătură declaraţia martorei ca neconcludentă, deşi aceasta 
precizează că a făcut un tratament la cabinetul medical şi a văzut-o acolo pe 
reclamantă. 

Faptul că nu cunoştea numele cabientului nu este concludent, întrucât orice 
persoană care merge la medic ştie numele acestuia, nu al cabinetului. Cabinetele pot 
avea cu totul alte denumiri decât numele medicului. 

Dacă prin declaraţiile unei persoane care vine la un cabinet medical să se 
trateze şi precizează că a văzut-o acolo pe reclamantă întrucât avea calitatea de 
asistentă, instanţa de fond nu este convinsă, atunci reclamanta nu înţelege de ce s-au 
mai administrat probe în dosar. 
 Sub un al doilea aspect, din punctul de vedere al recurentei, instanţa de fond a 
interpretat în mod greşit prevederile legale în materie, constatând că reclamanta nu ar 
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fi avut încheiat contract de muncă cu intimata pârâtă, situaţie neconformă cu 
realitatea. 
 Analizând sentinţa recurată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins 
recursul ca nefondat pentru următoarele considerente: 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin.1 din Codul muncii, astfel cum a fost 
modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, ,,contractul individual de muncă se 
încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. 
Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine 
angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a 
contractului. 
 Cu privire la forma scrisă a contractului, în concepţia iniţială a legiuitorului, 
această obligaţie era doar „ad probationem”, astfel încât contractul de muncă se putea 
încheia valabil şi doar prin simpla înţelegere a părţilor, nefiind nevoie de 
transpunerea în formă scrisă a înţelegerii părţilor, decât pentru a se putea proba 
această înţelegere. 

Legea nr. 40/2011 a modificat această concepţie în mod diametral opus, forma 
scrisă fiind solicitată pentru validitatea contractului, altfel spus lipsa formei scrise 
atrage sancţiunea inexistenţei contractului individual de muncă. 

În cazul în care angajatorul nu respectă această obligaţie, fapta lui constituie, 
după caz, contravenţie (art. 260 alin. (1) lit.e) din Codul muncii) sau infracţiune (art. 
264 alin.3). 

Şi prestatorul muncii (lucrătorul), la rândul său, săvârşeşte contravenţia 
prevăzută şi sancţionată de art. 260 alin. (1) lit.f) din codul muncii. 

Forma scrisă a contractului individual de muncă, ca cerinţă „ad validatem”, 
este recunoscută şi de Curtea Constituţională (decizia nr.383/2011) care a reţinut că 
această cerinţă „nu poate duce în nici un caz la concluzia potrivit căreia statul a creat 
un dezechilibru între părţile cocontractante”. 

Este dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili condiţiile cerute în vederea 
încheierii unui contract, indiferent de natura acestuia. Această competenţă a 
legiuitorului trebuie corelată cu faptul că stabilirea în materie de contracte a unor 
excepţii de la principiul consensualismului trebuie să fie justificat în mod obiectiv şi 
rezonabil. 

Raportat la acest aspect, Curtea Constituţională a apreciat că încheierea în 
formă scrisă a contractului de muncă este justificată de combaterea unor practici ale 
angajatorilor prin care, profitând de faptul că forma scrisă a contractului de muncă 
era doar „instrumentum probationis”, se sustrăgeau de la plata impozitelor şi taxelor 
datorate bugetului de stat sau bugetului asigurărilor sociale de stat datorate prin 
efectul încheierii contractului de muncă. 

O atare conduită se reflecta negativ şi  în planul protecţiei sociale a angajatului 
care nu beneficia de cotizare pentru perioadele lucrate neînregistrate de către 
angajator la autorităţile competente şi nici de asigurare de sănătate sau socială. 

Forma scrisă a contractului individual de muncă fiind o condiţie „ad 
validatem”, nu se mai poate proba existenţa raportului juridic de muncă prin orice 
mijloc de probă, aşa cum se prevedea prin veche reglementare legală. 
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Având în vedere faptul că reclamanta nu a făcut dovada existenţei unui contract 
individual de muncă încheiat între părţi, în conformitate cu prevederile art. 16 al.1 din 
codul muncii în mod corect prima instanţă a respins cererea reclamantei de obligare a 
pârâtului la plata drepturilor salariale. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 312 al.1 Cod procedură 
civilă Curtea a respins recursul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 991/CM/29.10.2013 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
23. Recunoaşterea şi acordarea grupei a II-a de muncă prin hotărâre 

judecătorească. 
 

Prin dispoziţiile pct. 6 din Ordinul nr. 50/1990 se prevedea că nominalizarea persoanelor 
care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţii împreună cu 
sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi 
desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor, existenţa condiţiilor nefavorabile de 
microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare 
etc.) 

Unitatea nu s-a conformat acestor prevederi legale şi nu a demarat procedura pentru 
acordarea grupelor de muncă pe perioada de referinţă. 

Împrejurarea că angajatorii nu s-au preocupat de îndeplinirea procedurilor pentru 
încadrarea acestor activităţi în grupele de muncă nu înseamnă că salariaţii care au desfăşurat 
astfel de activităţi nu sunt îndreptăţiţi la aceste beneficii. 

În lipsa unor astfel de demersuri, rămâne atributul instanţei să stabilească pe baza unor 
probe concludente, dacă activitatea desfăşurată de petenţi se încadrează sau nu într-o grupă de 
muncă pentru respectarea dispoziţiilor art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, dispoziţii care asigură accesul la o instanţă de judecată în vederea dobândirii 
sau protejării unui drept recunoscut prin lege. 

 
Ordinul nr.50/1990 

Art. 3 alin. 1 lit.a din HG nr. 261/2001 
Art. 34 alin. 5 din Codul Muncii 

Art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 
12464/118/2011, astfel cum a fost precizată, reclamanţii prin Sindicatul Salariaţilor 
Civili din U.M. [...] Constanţa, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Apărării 
Naţionale pentru UM. [...] Constanţa, pentru UM. [...] Constanţa  şi  pentru UM. [...] 
Palazu Mare Constanţa, au solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie 
obligată pârâta la recunoaşterea şi acordarea grupei a II – a (condiţii deosebite) de 
muncă, in procent de 100%, la rectificarea carnetelor de muncă ale salariaţilor sau 
foştilor salariaţi ori să elibereze adeverinţe, care să conţină menţiunile 
corespunzătoare privitoare la grupa a II - a (condiţii deosebite) de muncă, in procent 
de 100%, pentru perioadele, funcţiile şi locurile de muncă menţionate, cu cheltuieli 
de judecată. 

În motivare se arată că în Carnetele de muncă, precum si in alte acte 
doveditoare, salariaţii au beneficiat de grupa a II - a (condiţii deosebite de muncă), 
numai pentru următoarele perioade: 18.03.1969 - 01.04.1992; 01.05.2000- 
01.04.2001. 
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 Pentru perioadele 01.04.1992 - 01.05.2000 şi 01.04.2001 - 31.12.2010, 
unitatea nu a mai acordat grupa (condiţii) de muncă. Se apreciază că stabilirea si 
acordarea grupelor de munca trebuia să se efectueze conform H.G. nr. 261/2001, 
Ordinului nr. 50/05.03.1990 şi Ordinului nr.125/20.03.1990, de către instituţiile şi 
conform procedurii acolo arătate. 

Se susţine că Unitatea nu s-a conformat acestor prevederi legale şi nu a 
acordat grupele de muncă, deşi erau condiţii grele, periculoase şi vătămătoare de 
muncă, ci a acordat grupele de muncă numai pentru anumite perioade, deşi condiţiile 
de muncă au rămas aceleaşi, in ceea ce priveşte nivelul noxelor existente, condiţii 
nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de 
explozie, iradiere sau infectare etc., personalul, respectiv inginerii, maiştrii şi 
muncitorii, lucrând nu numai in unitate, ci şi la navele militare şi civile, aflate in 
diferite porturi de la Marea Neagră şi Dunăre. 

Se învederează că pentru perioada 01.04.2001 - 31.12.2010, când a fost in 
vigoare Legea nr. 19/2000, care a abrogat Ordinul nr.50/05.03.1990, unitatea trebuia 
să acorde condiţii deosebite (similare grupei a II - a de muncă, întrucât condiţiile de 
muncă nu s-au imbunătăţit, personalul lucrând in acelaşi mediu greu, periculos şi 
vătămător.  

Prin neacordarea grupelor (condiţiilor) de muncă, pe perioadele de mai sus, 
reclamanţii apreciază că pierd drepturile prevăzute de lege, respectiv scăderea vârstei 
de pensionare, reducerea stagiului de cotizare, creşterea punctajului mediu anual şi 
majorarea pensiei. 

Pârâtele, prin reprezentant legal, au formulat întâmpinare, prin care au 
solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. În motivare se arată că până la data de 
01.04.1992, toţi reclamanţii au beneficiat de încadrarea activităţii desfăşurate în 
grupele I şi II de muncă, în baza prevederilor Ordinul nr. 50/1990; pentru perioada 
1992 - 2001, deoarece Ordinul nr. 50/1990 a fost în vigoare (doar) până la data de 
01.04.2001 (când a fost abrogat, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000), 
reclamanţii nu au mai beneficiat de încadrarea activităţii desfăşurate în grupele a II - 
a de muncă. 

Se precizează că, începând cu data de 01.05.2000 până la data de 01.04.2001, 
unităţile militare pârâte au plătit contribuţii de asigurări sociale pentru personalul 
civil contractual încadrat în grupa a II-a de muncă, nominalizat în procesul - verbal 
nr. A 471/31.03.2000 al U.M. [...] Constanţa. Potrivit acestui proces - verbal, U.M. 
[...] Constanţa a eliberat personalului civil nominalizat în cuprinsul acestuia, 
adeverinţe pentru perioadele: - de la data încadrării (pentru fiecare dintre reclamanţi) 
până la 01.04.1992; de la data de 01.05.2000 până la data de 01.04.2001. 

Prin  procesul - verbal nr. …/31.03.2000, comisia tehnică a U.M. [...] 
Constanţa, nominalizată în O.Z.U. nr. 1/03.01.2000, a stabilit locurile de muncă, 
activităţile şi categoriile de personal care lucrează în condiţii deosebite, ce se 
încadrează în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr. 50/05.03.1990 şi a Ordinului nr. 125/05.05.1990 ale 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi al Comisiei 
Naţionale pentru Protecţia Muncii, şi în baza raportului înaintat către S.M.F.N., cu nr. 
…/06.03.2000 şi aprobat cu nr. …/20.03.2000. 
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Începând cu data intrării în vigoare a H.G. nr. 287/2011, pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, 
adeverinţele s-au eliberat şi se eliberează conform prevederilor anexei nr. 14 la 
respectivele norme. 

Se învederează că perioadele de timp în care reclamanţii au desfăşurat 
activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, sunt cele înscrise în 
carnetul de muncă, pentru restul perioadei nefiind îndeplinite condiţiile legale pentru 
ca activitatea desfăşurată să fie încadrată în grupe/condiţii de muncă.  

Se susţine că nu există documente care să ateste existenţa condiţiilor 
deosebite de muncă concrete, respectiv determinări de noxe, efectuate de către 
organele Ministerului Sănătăţii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale 
unităţilor, determinări care trebuiau confirmate de către inspectorii de stat teritoriali 
pentru protecţia muncii, care la data efectuării analizei constatau că s-au aplicat toate 
măsurile posibile de normalizare a condiţiilor de muncă şi că toate instalaţiile de 
protecţie a muncii funcţionau normal. 

Prin întâmpinare se mai arată că, în ceea ce priveşte cererea de acordare a 
grupei de muncă pentru perioada 2002-2010, deci ulterior datei de 01.04.2001, data 
intrării în vigoare a Legii nr. 19/2001, nu se justifică o cerere de acordare a condiţiilor 
de muncă, motivat de prevederile art. 19, potrivit cărora locurile de muncă în condiţii 
deosebite se stabilesc prin decizia organului de conducere legal constituit, cu 
respectarea criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute la alin.(2) al aceluiaşi 
articol. 

În cauză au fost administrate: proba cu înscrisuri şi cu expertiză contabilă în 
specialitatea protecţia muncii, având ca obiectiv: să stabilească dacă reclamanţii se 
încadrează în grupa a II-a de muncă, potrivit condiţiilor de lucru, în raport cu fişa 
postului şi de celelalte acte depuse la dosarul cauzei şi  să se determine perioada 
lucrată în aceste condiţii, precum şi procentul din timpul efectiv de lucru. 

Prin sentinţa civilă nr. 2934 din 19.06.2013 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, a fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de reclamanţi. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut 
următoarele: 

Reclamanţii au beneficiat de încadrarea activităţii desfăşurate în grupele I şi II 
de muncă, în baza prevederilor Ordinul nr. 50/1990 până la data de 01.04.1992.  

În  perioada 1992 - 2001, deoarece Ordinul nr. 50/1990 a fost în vigoare până 
la data de 01.04.2001 (când a fost abrogat, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 
19/2000), reclamanţii nu au mai beneficiat de încadrarea activităţii desfăşurate în 
grupele a II - a de muncă, dar începând cu data de 01.05.2000 până la data de 
01.04.2001 unităţile militare pârâte au plătit contribuţii de asigurări sociale pentru 
personalul civil contractual încadrat în grupa a II-a de muncă, nominalizat în procesul 
- verbal nr. …/31.03.2000 al U.M. [...] Constanţa. Potrivit acestui proces - verbal, 
U.M. [...] Constanţa a eliberat personalului civil nominalizat în cuprinsul acestuia, 
adeverinţe privind grupele de muncă. 

Acordarea grupelor de muncă a fost reglementată prin Ordinul nr.50/1990, cu 
modificările ulterioare, până la intrarea in vigoare a Legii nr.19/2000 care l-a abrogat. 
Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cu condiţii deosebite care se 
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încadrează in grupele I şi II de muncă in vederea pensionării sunt prevăzute in mod 
expres in acest Ordin. 

In concluzie, beneficiul grupelor de muncă se acordă limitativ activităţilor 
enumerate in anexe, cu condiţia exercitării acestora pentru o perioadă mai mare de 
50, respectiv 70% din programul de muncă, in situaţia in care, cu toate măsurile luate 
de unitate pentru nominalizarea condiţiilor de muncă, nivelul noxelor existente la 
locurile (activităţile, meseriile, funcţiile) prevăzute in aceste grupe depăşeşte nivelul 
maxim admis prevăzut in Normele republicane de protecţie a muncii. 

Conform dispoziţiilor art.15 din Ordinul nr.50/1990, „Dovedirea perioadelor 
de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în 
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora 
în carnetul de muncă conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de 
Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.”  
 Astfel, legislaţia in materie sus enunţată reglementează expres criteriile pe baza 
cărora se stabilesc locurile de muncă ce se incadrează in grupa I şi II de muncă, 
organele competente care să facă aceste incadrări, metodologia pe baza căreia 
unităţile efectuează incadrarea in grupele I şi II de muncă. 

Toate aceste prevederi legale învederează că încadrarea locurilor de muncă din 
unităţi in grupele I şi II, trecerea de la o grupă la alta şi scoaterea lor dintr-o anumită 
grupă, nominalizarea persoanelor care se încadrează in grupa de muncă au caracterul 
unor acte de organizare internă a unităţilor, instanţa nefiind competentă să facă ea 
încadrarea unui loc de muncă in grupele I şi II.  

Chiar şi în situaţia în care instanţa poate asimila activitatea desfăşurată de 
reclamanţi cu activităţile prevăzute de Ordinul nr.50/1990, acest lucru se poate 
constata, alături de îndeplinirea cumulativă a condiţiilor generale prevăzute la 
punctele 3, 6, 7 şi 9 din Ordin, doar prin administrarea probei cu expertiză de 
specialitate, precum şi pe baza înscrisurile de la dosar. 

În cauză a fost administrată proba cu expertiză, dar aşa cum s-a constatat, prin 
administrarea acestei probe nu a fost identificat mediul de lucru, condiţiile în care şi-
au desfăşurat activitatea reclamanţii, riscurile la care au fost supuşi, prin asimilare cu 
aceste categorii profesionale, în raport cu fişa postului şi atribuţiile de serviciu 
realizate efectiv, comparativ cu activitatea şi riscurile altor categorii profesionale care 
beneficiază de grupa II de muncă.  

Din concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză nu rezultă existenţa 
condiţiilor deosebite la locurile de muncă ale reclamanţilor. Se constată că nu s-a 
efectuat nici o măsurătoare, nu e menţionată nici o valoare a noxelor în funcţie de 
care să se poată stabili clar că nivelul noxelor existente la locurile de muncă ale 
reclamanţilor depăşeşte nivelul maxim admis prevăzut în Normele de protecţie a 
muncii. De altfel, expertul desemnat recunoaşte că nu are nici un fel de aparatură de 
determinare a noxelor şi că aprecierea asupra nivelului de noxe a făcut-o pe baza 
propriilor simţuri. 

În  ceea ce priveşte cererea de acordare a grupei de muncă pentru perioada 
2002-2010, deci ulterior datei de 01.04.2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 
19/2001, se constată că art. 19 prevede că locurile de muncă în condiţii deosebite se 
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stabilesc prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor 
şi metodologiei de încadrare prevăzute la alin.(2) al aceluiaşi articol. 

Faţă de aceste prevederi, rezultă că perioadele de timp în care contestatorii au 
desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite sunt cele 
înscrise în carnetul de muncă, pentru restul perioadei nefiind îndeplinite condiţiile 
legale pentru ca activitatea desfăşurată să fie încadrată în grupe/condiţii de muncă. 

Din analiza înscrisurilor depuse nu rezultă că au fost parcurse etapele stabilite 
prin metodologia prevăzută de H.G. nr. 261/ 2001. În consecinţă, chiar şi o eventuală 
încadrarea în grupa a II a de muncă până în anul 2001 şi existenţa unui nivel ridicat 
de noxe, nu reprezintă criterii suficiente pentru încadrarea locurilor de muncă în 
condiţii deosebite.  

Pentru aceste considerente, instanţa a respins cererea privind constatarea 
încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite, precum şi capetele accesorii de 
cerere vizând eliberarea adeverinţelor şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în 
carnetul de muncă. 

Împotriva sentinţei civile nr. 2934/19.06.2013 a Tribunalului Constanţa au 
declarat recurs reclamanţii. În motivare, au arătat următoarele: 

Consideră sentinţa instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală, pentru 
următoarele: 

În fapt, prin cererea introductivă de chemare în judecată au solicitat: 
a) Obligarea MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, cu sediul in …, 

pentru U.M. [...] Constanţa, pentru U.M. [...] Constanţa şi pentru U.M. [...] Palazu 
Mare Constanta, pârâtelor la recunoaşterea si acordarea grupei a II - a (condiţii 
deosebite) de muncă, in procent de 100%, in favoarea reclamanţilor salariaţi sau foşti 
salariaţi ai unităţii militare, pentru perioadele, funcţiile şi locurile de muncă (punctele 
de lucru) menţionate in tabelele anexă nr. 1 si 2; 

b) Obligarea pârâtelor să rectifice carnetele de muncă ale salariaţilor sau 
foştilor salariaţi ori să elibereze adeverinţe, care să conţină menţiunile 
corespunzătoare privitoare la grupa a II - a (condiţii deosebite) de muncă, in procent 
de 100%, pentru perioadele, funcţiile si locurile de munca (punctele de lucru) arătate 
mai sus; 

c) Cu cheltuieli de judecată. 
Cererea a fost motivată prin faptul că, astfel cum rezultă din Carnetele de 

muncă, precum şi din alte acte doveditoare depuse la dosar, salariaţii unităţii au 
beneficiat de grupa a II - a (condiţii deosebite) de muncă, numai pentru următoarele 
perioade: 

18.03.1969 - 01.04.1992; 
01.05.2000 - 01.04.2001.  
Această menţiune este înscrisă in Carnetul de muncă al fiecărui reclamant 

salariat, sub următoarea formulare: In perioada .... (data iniţială după 18.03.1969) - 
01.04.1992 si 01.05.2000 - 01.04.2001 a lucrat in locuri de munca încadrate in grupa 
a II - a de muncă in procent de 100% conform Ordin 50 din 1990, anexa .... pct... şi 
(in unele cazuri n.n.) Ordin 125/1990, pct... 

Dupa cum se observă, pentru perioadele 01.04.1992 - 01.05.2000 şi 
01.04.2001 - 31.12.2010, unitatea nu a mai acordat grupa (condiţii) de muncă. 
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a) Pentru perioada 01.04.1992 - 01.05.2000, stabilirea si acordarea grupelor 
de munca trebuia să se efectueze conform H.G. nr. 261/2001, Ordinului nr. 
50/05.03.1990 şi Ordinului nr. 125/20.03.1990, de către instituţiile şi conform 
procedurii acolo arătate. 

Astfel, Ordinul nr. 50/05.03.1990, dispunea: 
Pct 6. Nominalizarea persoanelor care se încadrează in grupele I şi II de 

muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din 
unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete in care isi 
desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii 
nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasă, risc deosebit de 
explozie, iradiere sau infectare etc.). 

Pct. 15 alin. l. - Ţinând seama de prevederile art. 2 şi 3 din Decretul - Lege 
nr.68/1990, unităţile au obligaţia să analizeze si sa precizeze in termen de 30 zile de-
la data aprobării prezentului ordin, pe baza documentelor existente in unitate, 
situaţia încadrării personalului in grupele I si II de muncă începând cu 18.03.1969 si 
până in prezent (adică 05.03.1990). 

Unitatea nu s-a conformat acestor prevederi legale şi nu a acordat grupele de 
muncă, deşi erau condiţii grele, periculoase şi vătămătoare de muncă. 

Abia după aproximativ 10 ani, s-a trecut la executarea si aplicarea legii, 
încheindu-se Procesul verbal nr. …/31.03.2000 si Raportul evaluator al U.M. [...] nr. 
…/06.03.2000, aprobat cu nr. …/20.03.2000, prin care s-au acordat grupele de 
muncă. 

Dar, in mod inexplicabil, chiar nelegal, unitatea a acordat grupele de muncă 
numai pentru anumite perioade, iar pentru alte perioade nu le-a acordat, aşa cum s-a 
arătat mai sus, deşi condiţiile de muncă au rămas aceleaşi, adică neschimbate, in ceea 
ce priveşte nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, 
suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare 
etc., personalul, respectiv inginerii, maiştrii şi muncitorii, lucrând nu numai in 
unitate, ci si la navele militare şi civile, aflate in diferite porturi de la Marea Neagră şi 
Dunăre. 

b) Pentru perioada 01.04.2001 - 31.12.2010, când a fost in vigoare Legea nr. 
9/2000, care a abrogat Ordinul nr.50/05.03.1990, unitatea trebuia sa ne acorde 
condiţii deosebite (similare grupei a II - a) de muncă, întrucât condiţiile de muncă nu 
s-au îmbunătăţit, personalul nostru lucrând in acelaşi mediu greu, periculos si 
vătămător. 

In acest sens, HG. nr. 246/07.03.2007, dar mai ales Ordinul nr. 
1025/28.08.2003, modificat şi completat prin H.G. [...]0/09.12.2004, prevedeau 
criteriile de încadrare a locurilor de muncă in condiţii de munca, metodologia de 
stabilire a acestora, personalul beneficiar etc., dispoziţii nerespectate de unitate, deşi, 
aşa cum am arătat, condiţiile de muncă au rămas aceleaşi, adică grele, periculoase şi 
vătămătoare. 

Facem precizarea că, pe perioadele in care unitatea nu a acordat grupa 
(condiţiile) de muncă, cadrele militare, respectiv ofiţerii, maiştri militari şi subofiţerii, 
beneficiau de grupe (condiţii) de muncă, deşi reclamanţii munceau in aceleaşi 
condiţii ca şi aceştia (a se vedea, Decretul nr. 247/1977, Ordinul General nr. 10/1978, 
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H.G. nr. 1294/2001 si Ordinul nr. M.116/05.09.2002), ceea ce i-a făcut să se simtă 
discriminaţi. 

Prin neacordarea grupelor (condiţiilor) de muncă, pe perioadele menţionate 
mai sus, reclamanţii pierd drepturile prevăzute de lege, respectiv scăderea vârstei de 
pensionare, reducerea stagiului de cotizare, creşterea punctajului mediu anual si 
majorarea pensiei. 

Apreciază că au dovedit acţiunea formulată cu înscrisurile depuse la dosar, 
interogatoriul pârâtelor si expertiza tehnica de specialitate. 

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, Curtea a 
admis recursul ca fondat, pentru următoarele considerente: 

Aşa cum rezultă din carnetul de muncă al reclamanţilor, aceştia au beneficiat 
de grupa a II-a de muncă pentru perioada 18.03.1969 - 01.04.1992 şi 01.05.2000 – 
01.04.2001. 

Pentru perioadele 01.04.1992 - 01.05.2000 şi 01.04.2001 – 31.12.2010 unitatea 
nu a mai acordat grupa a II-a de muncă şi condiţii deosebite de muncă. 

Pârâţii nu au depus dovezi la dosar din care să rezulte că în aceste perioade s-
au îmbunătăţit condiţiile de muncă şi, astfel, nu se mai justifică acordarea grupei de 
muncă. 

Pentru perioada 01.04.1992 – 01.05.2000, stabilirea şi acordarea grupelor de 
muncă trebuia să se efectueze conform Ordinului nr.50/1990. 

Din corespondenţa purtată între părţi rezultă că problema încadrării salariaţilor 
civili în grupa a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, a constituit o 
preocupare constantă a salariaţilor, astfel că neîncadrarea în condiţiile respective nu 
le este imputabilă. 

Prin dispoziţiile pct. 6 din Ordinul nr. 50/1990 se prevedea că nominalizarea 
persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea 
unităţii împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile 
deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective 
(nivelul noxelor, existenţa condiţiilor nefavorabile de microclimat, suprasolicitare 
fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.) 

Unitatea nu s-a conformat acestor prevederi legale şi nu a demarat procedura 
pentru acordarea grupelor de muncă pe perioada de referinţă. 

Nu poate fi reţinută critica potrivit căreia Ordinul nr.50/1990 are un caracter 
limitativ şi el nu poate fi extins şi la alte activităţi, deoarece s-ar ajunge la o situaţie 
discriminatorie pentru cei care au lucrat în condiţii similare cu beneficiarii acestor 
dispoziţii. 

În acest sens, sunt şi dispoziţiile art. 3(2) din Ordinul nr.50/1990 potrivit cărora 
beneficiază de aceleaşi drepturi personalul care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii cu personalul beneficiar încadrat în grupele I şi II de muncă. 

Împrejurarea că angajatorii nu s-au preocupat de îndeplinirea procedurilor 
pentru încadrarea acestor activităţi în grupele de muncă nu înseamnă că salariaţii care 
au desfăşurat astfel de activităţi nu sunt îndreptăţiţi la aceste beneficii. 

În lipsa unor astfel de demersuri, rămâne atributul instanţei să stabilească pe 
baza unor probe concludente, dacă activitatea desfăşurată de petenţi se încadrează sau 
nu într-o grupă de muncă pentru respectarea dispoziţiilor art. 21 din Constituţie şi art. 
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6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dispoziţii care asigură accesul la o 
instanţă de judecată în vederea dobândirii sau protejării unui drept recunoscut prin 
lege. 

Pentru perioada 2001-2010, prin art. 19 alin 2 din Legea nr. 19/2000 se 
prevedea faptul că metodologia şi criteriile de încadrare în condiţii deosebite se 
stabilesc prin hotărâre a guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 

- alin (4): „Locurile de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin 
contractul colectiv de muncă sau, în cazul în care nu se includ în contracte colective 
de muncă, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea 
criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute la alin (2). 

Criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii 
deosebite au fost stabilite prin HG nr. 261/2001. 

Prin art. 3 alin 1 lit.a din HG nr. 261/2001 se prevedea că: „nominalizarea în 
vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite şi stabilirea criteriilor 
aplicabile pentru această încadrare se face de către angajator împreună cu 
sindicatele reprezentative potrivit legii, sau, după caz, cu reprezentanţii sindicatelor, 
în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă, acolo unde acesta este 
înfiinţat”. 

Nici de această dată unitatea nu s-a conformat acestor prevederi legale şi nu a 
demarat procedurile pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă pe perioada de 
referinţă. 

Prin raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză de expert tehnic [...] s-a 
identificat mediul de lucru, condiţiile în care şi-au desfăşurat activitatea reclamanţii, 
riscurile la care aceştia au fost supuşi, nivelul de poluare la locul de muncă, 
suprasolicitarea fizică şi nervoasă, riscul de accidentare şi boli profesionale, prin 
perceperea efectivă a instalaţiilor de lucru, a atribuţiilor de serviciu, a echipamentelor 
din dotare şi felul muncii desfăşurate de fiecare în parte, apreciindu-se că munca 
desfăşurată de reclamanţi se încadrează în grupa a II-a de muncă în procent de 100%. 

Expertul nu putea face măsurători ale noxelor având în vedere că aceste 
atribuţii revin organelor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii care lucrează 
în echipă cu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă. 

Rolul expertului este acela de a verifica mediul de lucru, condiţiile în care se 
desfăşoară activitatea, atribuţiile de serviciu şi dacă este oportună măsura de 
încadrare a respectivelor locuri de muncă într-o anumită grupă de muncă. 

Potrivit art. 34 alin 5 din Codul Muncii, Curtea a obligat pârâtul la emiterea 
către reclamanţi a adeverinţelor care să conţină menţiunile corespunzătoare privitoare 
la grupa a II-a de muncă şi condiţiile deosebite pentru perioadele lucrate de fiecare 
reclamant în parte. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 312 alin 3 C.pr.civ., Curtea a 
admis recursul formulat şi a modificat în tot sentinţa recurată conform celor dispuse prin 
dispozitiv. 

Potrivit art. 274 C.pr.civ., Curtea a obligat pârâtul către reclamanţi la cheltuieli de 
judecată în cuantum de 1750 lei (onorariu avocat şi onorariu expert).  

Decizia civilă nr. 1273/CM/18.12.2013 
Judecător redactor Jelena Zalman 
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24. Contestaţie decizie de concediere disciplinară. 
 

Prin decizia de sancţionare disciplinară din 27.04.2012 s-a dispus de către intimată 
concedierea disciplinară a reclamantei în temeiul art. 61 alin. 1 lit. a Codul muncii, începând cu 
data  de 02.05.2012.  

În sarcina contestatoarei s-a reţinut comiterea mai multor abateri de la regulile de 
disciplină a muncii stabilite prin contractul individual de muncă, Instrucţiunile referitoare la 
comportamentul şi ţinuta angajaţilor SDC, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.  
 Potrivit art. 252 alin. 1 Codul muncii „angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare 
printr-o decizie emisă în formă scrisă în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la 
cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data 
săvârşirii”. 
 În speţă, salariata a comis una dintre fapte la data de 23.10.2011, iar decizia de 
sancţionare disciplinară a fost emisă la data de 27.04.2012, cu depăşirea termenului de 6 luni 
impus prin dispoziţii imperative de legiuitor.  
 Termenul de 6 luni curge de la un moment obiectiv: data săvârşirii abaterii disciplinare. În 
interiorul său angajatorul trebuia să ia cunoştinţă de săvârşirea acestei abateri şi tot aici trebuia 
să încadreze întreaga procedură de cercetare disciplinară finalizată prin emiterea deciziei de 
sancţionare.  
 Raportat la abaterile disciplinare săvârşite de salariată,, în mod corect prima instanţă a 
constatat că angajatorul nu a făcut o analiză corectă a gravităţii faptelor şi a dispus înlocuirea 
sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă cu  sancţiunea disciplinară a 
reducerii salariului de bază pe 3 luni cu 10%.  
 Prin art. 250 Codul muncii sunt reglementate criteriile legale de individualizare a sancţiunii 
disciplinare statuându-se că: „angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicată în raport de 
gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat având în vedere : a) împrejurările în care 
fapta a fost săvârşită; b) gradul de vinovăţie a salariatului; c) consecinţele abaterii disciplinare; d) 
comportarea generală în serviciu a salariatului; c) eventualele sancţiuni disciplinare suferite 
anterior de către aceasta.  
 

Art. 61 alin. 1 lit. a Codul muncii 
Art. 250, 252 alin. 1 Codul muncii 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa la data de 25.05.2012 şi 

înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 6122/118/2012, reclamanta [...] în 
contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.R.L. a formulat contestaţie împotriva deciziei de 
concediere nr. 264/27.04.2012 solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se 
dispună: 

- anularea deciziei de sancţionare disciplinară; 
- repunerea părţilor în situaţia anterioară prin reintegrarea în funcţia deţinută 

anterior desfacerii contractului individual de muncă – vânzător staţie de distribuţie 
carburanţi [...]. 

- obligarea angajatorului la plata salariilor indexate, majorate sau reactualizate 
şi a tuturor drepturilor de care ar fi beneficiat, în perioada cuprinsă între data 
concedierii şi data reintegrării efective;  

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
În considerentele cererii, reclamanta învederează instanţei că s-a aflat în 

serviciul pârâtei, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată, în funcţia de vânzător staţie de distribuţie carburanţi [...] 
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Prin prezenta contestaţie, reclamanta critică decizia de sancţionare disciplinară 
sub aspectul legalităţii, susţinând în esenţă că cercetarea disciplinară prealabilă, ce a 
precedat emiterii deciziei, a vizat mai multe fapte săvârşite pe parcursul unei perioade 
mai mari de 6 luni, fără ca angajatorul să fi cercetat separat fiecare abatere, la data 
constatării şi să aplice sancţiunea corespunzătoare gradului de vinovăţie. 

Cu privire la abaterea disciplinară din data de 23.10.2011 reclamanta invocă 
prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea susţinând că aplicarea sancţiunii 
disciplinare s-a făcut cu depăşirea termenului de 6 luni de la data săvârşirii faptei – 
art. 252 alin.1 Codul muncii. 

Reclamanta critică decizia de concediere şi sub aspectul temeiniciei susţinând 
că, situaţia de fapt expusă în cuprinsul deciziei nu corespunde în totalitate realităţii şi 
nefiind vinovată de comiterea vreunei abateri disciplinare nu poate fi trasă la 
răspundere disciplinară. 

În acest sens, cu privire la fapta din data de 23.10.2011 reclamanta susţine că 
nu a dormit în timpul turei de noapte, astfel cum a susţinut angajatorul ci, pe fondul 
unei dureri de cap, a luat un medicament şi şi-a rezemat capul de tejghea timp de 10 
minute, perioadă în care în staţie nu au fost clienţi. 

În legătură cu fapta din data de 19.01.2012, reclamanta susţine că nu 
corespunde realităţii, nu a permis intrarea vreunei persoane străine în incinta staţiei, 
colegul său de tură a oferit un ceai cald unui şofer de taxi, aspect susţinut şi clarificat 
de acesta prin nota explicativă dată în procedura de cercetare disciplinară a acestui 
coleg. 

În legătură cu fapta săvârşită în data de 2/3.03.2012, reclamanta susţine că 
evenimentele nu s-au petrecut aşa cum au fost expuse, fiind vorba în realitate de o 
glumă nevinovată făcută colegului de tură, care-i reproşase că a slăbit şi nu are 
putere. 

Cu privire la fapta de părăsire a locului de muncă în tura din data de 
2/3.03.2012 reclamanta susţine că a fost nevoită să se deplaseze până la un butic de 
vis a vis  pentru a-şi cumpăra cele necesare unei probleme specifice femeieşti, lăsând 
staţia în supravegherea colegului de tură. În legătură cu această faptă susţine, de 
asemenea, că a sunat-o pe şefa de staţie pentru informare dar nu i-a răspuns la telefon, 
iar lipsa sa a durat circa 10 minute. 

Cu privire la fapta din data de 06.03.2012, de a nu purta uniforma de serviciu, 
reclamanta susţine că a adus la cunoştinţă angajatorului faptul că în ultima perioadă a 
slăbit mult şi se impune schimbarea uniformei.  

În faţa refuzului acestuia, reclamanta a fost nevoită să procedeze la modificarea 
uniformei, proces ce a dura câteva zile, în care s-a prezentat la serviciu în altă ţinută 
decât cea regulamentară. 

Sub un alt aspect, reclamanta învederează instanţei că este salariată în cadrul 
societăţii pârâte de circa 10 ani şi nu a fost niciodată sancţionată disciplinar. 
Apreciază că sancţionarea sa se datorează tensiunilor acumulate între angajaţii staţiei 
şi persoana desemnată în funcţia de şef staţie – [...], persoană ce adoptă o atitudine 
recalcitrantă, cu jigniri şi înjosiri faţă de angajaţi, accentuată de un incident în care 
şefa de staţie a fost surprinsă sustrăgând combustibil de la una din pompe fără să 
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plătească. Reclamanta susţine că a prezentat înregistrarea acestui eveniment 
managerului. 

În apărare, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
cererii ca nefondată. 

În motivarea întâmpinării pârâta susţine, în esenţă, că decizia de sancţionare 
disciplinară este temeinică şi legală, fiind dată cu respectarea strictă a prevederilor 
legale în vigoare, societatea efectuând toate formalităţile impuse de procedura 
cercetării disciplinare prealabile, cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi de 
fond  cerute pentru emiterea unei astfel de decizii. 

Concluzionează pârâta că abaterile săvârşite de contestatoare sunt complexe, de 
natură să împiedice o funcţionare optimă şi în legalitate a staţiei respective. 

Pârâta a depus la dosar documentaţia completă ce a stat la baza emiterii 
deciziei contestate. 

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat, iar instanţa, apreciind pertinente, 
concludente şi utile cauzei a încuviinţat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei şi 
proba testimonială cu martorii [...] şi [...]. 

În apărare, pârâta a solicitat, iar instanţa, apreciind pertinente, concludente şi 
utile cauzei, a încuviinţat proba cu înscrisuri, interogatoriul reclamantei, proba 
testimonială cu martora [...] şi înregistrări video. 

Prin sentinţa civilă nr. 2913/14.06.2013, Tribunalul Constanţa a admis în 
parte contestaţia formulată de reclamanta [...], cu domiciliul în …, în contradictoriu 
cu pârâta S.C. [...] SRL cu sediul în ….  

A admis excepţia prescripţiei dreptului angajatorului de a aplica sancţiunea 
disciplinară pentru fapta din data de 23.10.2011.  

A anulat decizia nr. 264/27.04.2012 în parte, în sensul că dispune înlocuirea 
măsurii de desfacere disciplinară a Contractului individual de muncă cu sancţiunea 
disciplinară a reducerii salariului de bază pe 3 luni cu 10%.  

  A obligat pârâta S.C. [...] S.R.L. să reintegreze pe reclamanta [...] în funcţia 
deţinută anterior concedierii, cu plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat aceasta, pentru 
perioada cuprinsă între momentul concedierii şi cel al reintegrării efective în postul 
deţinut anterior. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
Reclamanta [...]  a fost salariată în cadrul S.C. [...] S.R.L. - în postul de 

vânzător staţie de distribuţie carburanţi [...]. 
Prin Decizia de sancţionare disciplinară nr. 264/27.04.2012 s-a dispus 

concedierea disciplinară a reclamantei, în temeiul dispoziţiilor art. 61 alin.1 lit.a C. 
muncii, a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară. 

S-a reţinut în sarcina contestatoarei comiterea mai multor abateri repetate de la 
regulile de disciplină a muncii stabilite prin contractul individual de muncă,  
Instrucţiunile referitoare la comportamentul şi ţinuta angajaţilor SDC, prevederile 
Regulamentului de Ordine Interioară, astfel: 

- În zilele de 06.03.2012, 02.03.2012 şi 23.10.2012 salariata nu a purtat 
uniforma stabilită la nivelul societăţii (nu avea fusta sau pantalonii din dotare), fiind 
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astfel încălcate dispoziţiile din Instrucţiunile referitoare la comportamentul şi ţinuta 
angajaţilor SDC dar şi prevederile ROI cap IX lit.b. 

- în tura de lucru din 02/03.03.2011 salariata a avut un comportament 
neadecvat la locul de muncă, în timpul programului de lucru, plimbând în spinare, 
prin staţie, pe colegul său de tură, părăsind amândoi încăperea magazinului şi lăsând 
casele de marcat nesupravegheate, fiind astfel încălcate dispoziţiile din ROI  - cap IX 
,,Obligaţiile salariaţilor pct. 2 Conduita profesională. 

- în data de 19.01.2012 ora 1.10 salariata a permis accesul unei persoane străine 
în societate în zona interzisă încălcând astfel Regulamentul de protecţie al 
personalului din staţiile de distribuie a carburanţilor. 

- în data de 23.10.2011, la ora 02.40 salariata a fost surprinsă dormind în 
timpul programului de către şefa de staţie, d-na [...], salariaţii din tura respectivă 
luând măsuri să nu fie deranjaţi, prin instalarea de indicatoare care blocau accesul la 
pompele de carburant, iar lumina din magazin era stinsă. Astfel, staţia nu a funcţionat 
în intervalul orar 00.000 – 02.40, chiar dacă au existat clienţi care au dorit să 
alimenteze. 

- în data de 02/03.03.2012, salariata a părăsit locul de muncă pentru o perioadă 
de circa 30 min, fără a anunţa şeful ierarhic superior, fiind încălcate dispoziţiile din 
ROI cap. X -  Răspunderea disciplinară  pct.2 lit.b. 

Asupra criticilor de nelegalitate : 
Sub un prim aspect, contestatoarea a invocat nelegalitatea procedurii de 

cercetare disciplinară prealabilă iniţiată şi derulată în faţa angajatorului susţinând că, 
în cadrul aceleiaşi proceduri au fost cercetate mai multe abateri disciplinare despre 
care angajatorul a luat cunoştinţă la data comiterii fiecărei fapte. Prin urmare, în 
opinia contestatoarei, fiecare faptă trebuia cercetată distinct, situaţie în care se aplica 
sancţiunea corespunzătoare gravităţii sale, gradual, de la cea mai uşoară, la cea mai 
aspră. În acest mod, susţine contestatoarea că i s-ar fi atras atenţia la timp asupra 
conduitei sale culpabile. 

Critica nu este întemeiată. Probele administrate la cererea pârâtei dovedesc 
parcurgerea procedurii cercetării disciplinare prealabile cu respectarea tuturor 
dispoziţiilor legale în materie, fiind respectat dreptul la apărare al salariatei, ce a fost 
convocată în scris prin comunicarea obiectului complet al cercetării, de către o 
comisie de cercetare legal constituită. Prezenţa salariatei şi audierea sa  la data 
cercetării abaterilor disciplinare este consemnată în procesul verbal nr. 
697/28.03.2012, dându-i-se astfel posibilitatea reală şi concretă de a se apăra. 

Reclamanta a invocat prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea disciplinară 
pentru abaterea din data de 23.10.2011 constând în fapta de a dormi în timpul 
programului de lucru, de a închide staţia prin blocarea accesului la pompe pentru a 
facilita somnul. 

Critica este întemeiată. Potrivit art. 252 alin.1 C. muncii ,,Angajatorul dispune 
aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 
30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

În speţă, s-a reţinut că salariata a comis fapta descrisă anterior la data de 
23.10.2011 iar decizia de sancţionare disciplinară nr. 264 a fost emisă la data de 
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27.04.2012, cu depăşirea termenului de 6 luni impus prin dispoziţii imperative de 
legiuitor. 

Termenul de 6 luni curge de la un moment obiectiv: data săvârşirii abaterii 
disciplinare. În interiorul său angajatorul trebuia să ia cunoştinţă de săvârşirea acestei 
abateri şi tot aici trebuia să încadreze întreaga procedură de cercetare disciplinară  
finalizată prin emiterea deciziei de sancţionare, cel mai târziu în ultima zi a 
termenului,  şi anume 23.04.2012. 

Întrucât nu au fost respectate dispoziţiile art. 252 alin.1 C. muncii, instanţa va 
admite excepţia prescripţiei dreptului angajatorului de a aplica sancţiunea disciplinară 
pentru fapta din data de 23.10.2011, cu consecinţa înlăturării răspunderii disciplinare 
a salariatei pentru această faptă, apreciată ca fiind cea mai gravă dintre cele reţinute 
de angajator. 

Sub aspectul temeiniciei: 
Înlăturând răspunderea salariatei pentru abaterea apreciată ca fiind cea mai 

gravă, instanţa va aprecia temeinicia deciziei prin analizarea împrejurărilor concrete  
în care a fost comisă fiecare dintre abaterile repetate. 
 Fapta de a nu purta uniforma stabilită la nivelul societăţii (fusta sau pantalonii 
din dotare) în zilele de 06.03.2012, 02.03.2012 şi 23.10.2012. 

Se va înlătura fapta din data de 23.10.2012 ca imposibil de înfăptuit întrucât 
vizează o dată ulterioară emiterii deciziei de sancţionare disciplinară. În cazul în care 
este vorba de o eroare materială, dacă o astfel de faptă a fost comisă la data de 
23.10.2011, aplicarea sancţiunii disciplinare este prescrisă, prin expirarea termenului 
de 6 luni impus de dispoziţiile art. 252 alin.1 Codul muncii. 

Reclamanta a recunoscut că s-a prezentat la serviciu fără ţinuta regulamentară 
în zilele de 02.03.2012 şi 06.03.2012. 

Martorii audiaţi în cauză, colegi de serviciu cu reclamanta, au confirmat 
susţinerile acesteia în sensul că mărimea uniformei nu mai era corespunzătoare în 
condiţiile în care slăbise mult în ultimul timp. Reprezentanţii pârâtei nu au negat 
acest fapt invocând numai lipsa unei cereri scrise de schimbare a uniformei, a cărei 
valabilitate expira abia în octombrie 2012. 

 Probele administrate dovedesc faptul că salariata, în zilele precizate, a purtat o 
ţinută vestimentară incompletă, lipsind pantalonii sau fusta, părţi din uniformă ce 
impun ajustări în caz de scădere drastică a greutăţii corpului.  

Există astfel, în opinia instanţei, elemente suficiente pentru a aprecia că 
apărarea salariatei poate corespunde adevărului, fiind vorba de o încălcare a 
dispoziţiilor din Instrucţiunile referitoare la comportamentul şi ţinuta angajaţilor SDC 
impusă de o anume situaţie şi nu de o atitudine intenţionată sau neglijenţă a salariatei. 

Asupra abaterii constând în comportamentul neadecvat la locul de muncă, în 
timpul programului  din tura de lucru 02/03.03.2011, plimbând în spinare, prin staţie, 
pe colegul său de tură, părăsind amândoi încăperea magazinului şi lăsând casele de 
marcat nesupravegheate, fiind astfel încălcate dispoziţiile din ROI  - cap IX 
,,Obligaţiile salariaţilor pct. 2 Conduita profesională. 

Martorul [...] a confirmat susţinerile reclamantei, în sensul că a fost vorba de o 
glumă între colegi, ce a avut loc într-o perioadă în care în staţia era liberă, fără niciun 
client. 
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Martora [...] a declarat în faţa instanţei că durata în care cei doi au părăsit 
încăperea magazinului nu i-a atras atenţia, adică nu era ceva neobişnuit, ci doar 
comportamentul neadecvat al salariatei.  

Cu privire la acest eveniment a fost cercetat şi sancţionat şi salariatul [...]. 
Abaterea din data de 19.01.2012 ora 1.10, ce constă în a permite  accesul  unei 

persoane străine în societate în zona interzisă, încălcând astfel Regulamentul de 
protecţie al personalului din staţiile de distribuie a carburanţilor, nu este dovedită de 
către pârâtă prin probatoriul administrat. 

Pe de o parte, în dovedirea acestei abateri reclamanta a relevat existenţa unei 
înregistrări video, probă ce nu a fost administrată în cauză, deşi a fost încuviinţată, iar 
pe de altă parte există dubiu cu privire la salariatul care ar fi permis accesul unei 
persoane străine în unitate. Mai mult, în acea  noapte, în staţia de carburanţi a avut loc 
o altercaţie între două grupări de persoane, unele dintre acestea pătrunzând cu forţa în 
unitate, situaţie în care salariaţii au cerut intervenţia echipajului de securitate şi pază. 

În ce priveşte abaterea din  data de 02/03.03.2012 - când salariata a părăsit 
locul de muncă pentru o perioadă de circa 30 min, fără a anunţa şeful ierarhic 
superior, instanţa reţine sub un prim aspect existenţa unei neconcordanţe în privinţa 
datei de săvârşire a acestei abateri.   

În acest sens, prin decizia de concediere s-a reţinut ca fiind data de 
2/03.03.2012, în timp ce în cuprinsul documentaţiei ce  a stat la baza emiterii acestei 
decizii este reţinută data de 06.03.2012.  

Rezultă astfel că salariata a fost cercetată pentru o faptă de părăsire a locului de 
muncă din data de 06.03.2013 şi a fost sancţionată pentru o altă faptă de aceeaşi 
natură, însă din data de 02/03.03.2012, ce nu a făcut obiectul cercetării disciplinare 
prealabile.  

Sub un alt aspect, reclamanta recunoaşte că a existat o dată când a fost nevoită 
să părăsească locul de muncă pentru scurt timp, circa 10 minute, însă staţia a rămas în 
supravegherea colegului de tură, nefiind afectată activitatea unităţii. Probele 
administrate dovedesc că şeful de staţie trebuia anunţat numai în situaţia în care lipsa 
de la programul de lucru ar fi afectat activitatea staţiei, situaţie ce nu se regăseşte în 
cauză. Se are în vedere şi declaraţia şefului de staţie – [...], în sensul că au fost situaţii 
în care nu a răspuns cererilor telefonice ale salariaţilor întrucât erau întrebări penibile 
sau priveau atribuţii de serviciu, despre care se prezumă că aveau cunoştinţă. 

Analiza detaliată a împrejurărilor, dar şi a rezultatului acţiunilor sau 
inacţiunilor reţinute în sarcina reclamantei drept abateri disciplinare, conduce la 
reţinerea în cauză a  conduitei culpabile a salariatei constând în purtarea ţinutei de 
lucru incomplete în datele de 02.03.2012 şi 06.03.2012 şi un comportament 
neadecvat de a-l duce în spate pe colegul său câteva minute în incinta unităţii în data 
de 02/03.03.2012.  

Pentru fapta de a părăsi staţia în timpul programului de lucru în data de 
02/03.03.2012 salariata a fost sancţionată nelegal, această faptă nu a făcut obiectul 
cercetării disciplinare prealabile, fiind încălcate dispoziţiile art. 251 C. muncii. 

Prin art.250 Codul muncii sunt reglementate criteriile legale de individualizare 
a sancţiunii disciplinare statuându-se ,,Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară 
aplicabilă în raport de gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat având în 
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vedere: a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; b) gradul de vinovăţie a 
salariatului; c) consecinţele abaterii disciplinare; d) comportarea generală în serviciu 
a salariatului; e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

În speţă, împrejurările concrete în care au fost comise abaterile disciplinare au 
fost expuse anterior, acţiunile/inacţiunile reclamantei fiind lipsite de consecinţe în 
planul activităţii unităţii angajatoare. 

Tribunalul va lua în considerare faptul că angajatorul a apreciat disproporţionat 
gravitatea faptelor reţinute în sarcina reclamantei în raport cu faptele altor angajaţi 
([...]) căruia i-a aplicat sancţiuni mai uşoare. 

De asemenea, se va avea în vedere că reclamanta a avut o comportare 
exemplară la serviciu şi nu a mai săvârşit abateri care să atragă aplicarea sancţiunilor 
disciplinare. 

În baza considerentelor de fapt şi de drept expuse, s-a admis contestaţia;  s-a 
anulat decizia nr.264/27.04.2012 în parte, în sensul că s-a dispus înlocuirea măsurii 
de desfacere disciplinară a Contractului individual de muncă cu sancţiunea 
disciplinară  a reducerii salariului de bază pe 3 luni cu 10%. 

 A fost obligată pârâta S.C. [...] S.R.L. să  reintegreze pe reclamanta [...]  în 
funcţia deţinută anterior concedierii, cu plata unor despăgubiri egale cu salariile 
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 
aceasta, pentru perioada cuprinsă între momentul concedierii şi cel al reintegrării 
efective în postul deţinut anterior – art. 80 Codul muncii. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen pârâta SC [...] SRL, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând în esenţă următoarele :  

Prin săvârşirea abaterilor menţionate în decizie, contestatoarea a încălcat 
prevederile legale în vigoare, prevederile Contractului individual de muncă şi ale fişei 
postului, ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhic superiori, procedurile 
interne de lucru în staţiile de distribuţie carburanţi, prevederi ce au fost în amănunt 
menţionate în cuprinsul Deciziei de sancţionare, iar aceste fapte au fost considerate 
abateri deosebit de grave, săvârşite cu vinovăţie. 

Astfel, societatea a procedat la emiterea pe seama contestatoarei a deciziei de 
sancţionare disciplinară cu desfacerea contractului individual de muncă - Decizie pe 
care o consideră întemeiată. 

Din acest punct de vedere, consideră că sentinţa atacată nu respectă dispoziţiile 
art. 250 din Codul muncii, respectiv faptul că „Angajatorul stabileşte sancţiunea 
disciplinară aplicabilă in raport de gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de 
salariat având in vedere aspecte ce ţin de împrejurările in care a fost săvârşită fapta 
(faptele), gradul de vinovăţie a salariatului, consecinţele abaterii disciplinare, 
comportarea generala in serviciu a salariatului, eventuale sancţiuni disciplinare 
suferite”. 

Chiar dacă instanţa de judecată a considerat că au trecut cele 6 luni de la 
săvârşirea celei mai importante abateri disciplinare şi nu se poate lua in considerare la 
evaluarea şi verificarea temeiniciei deciziei, aceste fapte se pot încadra la o 
comportare generală in serviciu, deficitară a salariatei care, coroborate cu restul de 
fapte care au rămas in picioare, să conducă la constatarea că decizia de desfacere a 
fost temeinică. 
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S.C. [...] S.R.L. consideră că atâta timp cât instanţa de judecată a verificat şi 
constatat existenţa mai multor abateri disciplinare (părăsirea locului de muncă, 
prezenţa la serviciu fără ţinuta regulamentară in mai multe zile, permiterea accesului 
unei persoane din afara societăţii in locuri din staţie unde nu avea permisiunea sau 
părăsirea caselor de marcat in timpul unor nevinovate aşa zise glume), coroborat cu 
un comportament inadecvat şi anume fapta de a se culca în timpul programului cu 
capul pe casa de marcat in timp ce staţia s-a închis prin blocarea accesului la pompe 
tocmai pentru a facilita acest somn, nu se poate ajunge decât la concluzia că decizia 
de desfacere este pe deplin temeinică. 

Instanţa de judecată şi-a motivat sentinţa doar pe presupuneri, fără să aibă ca 
argument probe pertinente, astfel, se susţine că „în opinia instanţei există elemente 
suficiente pentru a aprecia că apărarea salariatei poate corespunde adevărului". Mai 
mult, instanţa de judecată a apreciat gradul de vinovăţie delimitând clar între atitudine 
intenţionată sau neglijenta atunci când vorbeşte despre prezentarea la serviciu cu o 
ţinută neconformă, de parcă salariata a slăbit subit intr-o secundă şi nu a avut 
suficient timp liber pentru a-şi ajusta echipamentul aşa cum face orice persoană 
responsabilă. In fond, abaterea este abatere, indiferent că este intenţionată sau nu, 
aceasta existând chiar şi in cazul neglijenţei. 

Referitor la părăsirea de către salariată a locului de muncă cca 30 de minute in 
opinia societăţii, 10 minute aşa cum a recunoscut reclamanta, este un fapt reprobabil. 
Este vorba de fapta ca atare, părăsirea locului de muncă, in condiţiile in care, oricum 
numărul de salariaţi care îşi desfăşoară activitatea pe timp de noapte este mic, 
încălcându-se astfel Regulamentul intern al societăţii Cap.X - Răspunderea 
disciplinară pct.2 abateri disciplinare lit.b. 

Atât in jurisprudenţă, cât şi in doctrină, se consideră că abaterea gravă constă 
intr-o faptă a salariatului care face imposibilă continuarea executării contractului 
individual de muncă, menţinerea in unitate a salariatului vinovat nemaifiind posibilă. 

 Instanţa de fond a admis cererea contestatoarei fără a se pronunţa asupra 
motivelor invocate de societatea in susţinerea apărărilor. Motivarea sumară şi 
insuficientă pe care se întemeiază sentinţa recurată echivalează cu o nemotivare a 
hotărârii. In plus, sentinţa recurată cuprinde motive străine de natura pricinii, fiind 
pronunţata cu ignorarea obiectului si a cauzei raportului juridic dedus judecaţii. 

A solicitat ca instanţa de judecată să se pronunţe asupra aspectului legat de 
respectarea termenului de 30 de zile in care reclamanta putea să conteste măsura luată 
de către societate dar nu a binevoit să se pronunţe pe acest aspect. 

În cadrul întâmpinării de la fond a arătat faptul ca cererea introductivă a fost 
formulată împotriva S.C.[...] S.R.L (instanţa citându-ne astfel). Mai mult, nu a fost 
comunicata aceasta cerere. Citaţiile au fost făcute pentru a fi transmise către S.C. [...] 
S.R.L, acestea nepurtând ştampila preşedintelui. Chiar şi sentinţa este redactată cu 
S.C. [...] S.R.L, atât pe comunicare, cât şi pe dispozitiv sau considerente. 

Analizând sentinţa recurată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins 
recursul ca nefondat pentru următoarele considerente :  

Prin decizia de sancţionare disciplinară nr. 264/27.04.2012 s-a dispus de către 
intimată concedierea disciplinară a reclamantei în temeiul art. 61 alin. 1 lit. a codul 
muncii, începând cu data  de 02.05.2012.  
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În sarcina contestatoarei s-a reţinut comiterea mai multor abateri de la regulile 
de disciplină a muncii stabilite prin contractul individual de muncă, Instrucţiunile 
referitoare la comportamentul şi ţinuta angajaţilor SDC, prevederile Regulamentului 
de Ordine Interioară.  

S-a reţinut ca primă abatere faptul că în zilele de 06.03.2012, 02.03.2012 şi 
23.10.2012, salariata  nu a purtat uniforma stabilită la nivelul societăţii nu avea vesta 
sau pantalonii din dotare fiind astfel încălcate dispoziţiile din Instrucţiunile 
referitoare la comportamentul şi ţinuta angajaţilor SDC, dar şi prevederile ROI, Cap. 
IX, lit. b).  

În mod corect prima instanţă a constatat cu privire la fapta din 23.10.2012 că  
aceasta era imposibil de reţinut întrucât vizează o dată ulterioară emiterii deciziei de 
sancţionare disciplinară.  

În ceea ce priveşte faptele din 02.03.2012 şi 06.03.2012 reclamanta a 
recunoscut faptul că nu a purtat uniforma completă întrucât mărimea uniformei nu 
mai era corespunzătoare în condiţiile în care slăbise mult în ultimul timp.  
 Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a reieşit faptul că reclamanta nu a 
purtat uniformă din dotare ca urmare a scăderii în greutate.  
 Prin urmare, încălcarea dispoziţiilor din Instrucţiunile referitoare la 
comportamentul şi ţinuta angajaţilor a avut loc din cauza unei situaţii obiective şi 
datorită unei atitudini intenţionate sau de neglijenţă a salariatei.  
 A doua abatere a constat în comportamentul neadecvat la locul de muncă în 
timpul programului din tura de lucru 02/03.03.2011, plimbând în spinare prin staţie, 
pe colegul său de tură, părăsind amândoi încăperea magazinului şi lăsând casele de 
marcat nesupravegheate, fiind astfel încălcate dispoziţiile din ROI cap.IX: 
”Obligaţiile salariaţilor pct. 2 conduita profesională”.  
 Martorul [...] a confirmat în sensul că a fost vorba de o glumă între colegi, ce a 
avut loc într-o perioadă în care staţia era liberă, fără nici un client.  
 Cu privire la acest eveniment a fost cercetat şi sancţionat şi salariatul [...].  
 Martora [...] a arătat că a observat comportamentul neadecvat al reclamantei, 
care îl purta în speţă pe colegul său şi că nu erau clienţi la acea oră în magazin.  
 A treia abatere a constat în permiterea accesului unei persoane străine în 
societate în zona interzisă încălcând astfel Regulamentul de Protecţie al personalului 
din staţiile de distribuire a carburanţilor, în  data de 19.01.2012.  
 În privinţa acestei fapte, în mod corect prima instanţă a reţinut că există dubiu 
cu privire la salariatul care ar fi permis accesul unei persoane străine în unitate.  
 Martora [...] a arătat că în data de 19.01.2012 se afla în tură cu reclamanta, în 
timp ce au fost atacaţi de un  grup de persoane, urmărit de un alt grup. A solicitat 
intervenţia firmei de pază şi al poliţiei. Persoane străine au intrat în staţie şi s-au dus 
în spatele magazinului, în aceste împrejurări fiind spart şi un geam, însă nici o 
persoană nu a intrat în zona interzisă, respectiv către biroul şefului de staţie şi către 
vestiare,  
 A patra abatere reţinută a fost aceea că în data de 23.10.2011, ora 02,40, 
salariata a fost surprinsă dormind în timpul programului de către şefa de staţie, 
salariaţii din tura respectivă luând măsuri să nu fie deranjaţi, instalând indicatoare 
care blocau accesul la pompele de carburant.  



 

 135 

 În mod corect prima instanţa a admis excepţia prescripţiei dreptului 
angajatorului de a aplica sancţiunea disciplinară pentru această abatere.  
 Potrivit art. 252 alin. 1 Codul muncii „angajatorul dispune aplicarea sancţiunii 
disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar 
nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii”. 
 În speţă, salariata a comis fapta descrisă anterior la data de 23.10.2011, iar  
decizia de sancţionare disciplinară a fost emisă la data de 27.04.2012, cu depăşirea 
termenului de 6 luni impus prin dispoziţii imperative de legiuitor.  
 Termenul de 6 luni curge de la un moment obiectiv: data săvârşirii abaterii 
disciplinare. În interiorul său angajatorul trebuia să ia cunoştinţă de săvârşirea acestei 
abateri şi tot aici trebuia să încadreze întreaga procedură de cercetare disciplinară 
finalizată prin emiterea deciziei de sancţionare.  
 În ceea ce priveşte ultima abatere din data de 02/03.03.2012 când salariata a 
părăsit locul de muncă pentru o perioadă de circa 30 minute, fără a anunţa şeful 
ierarhic superior, în mod corect s-a reţinut că există neconcordanţe în privinţa datei 
de săvârşire a acestei abateri. 
 Astfel, prin decizia de concediere s-a reţinut  ca fiind data de 02/03.03.2012, în 
timp ce în cuprinsul documentaţiei ce a stat la baza emiterii acestei decizii s-a reţinut 
data de 06.03.2012.  
 Prin urmare, salariata a fost cercetată pentru o faptă de părăsire a locului de 
muncă din data de 06.03.2013 şi a fost sancţionată pentru o altă faptă de aceiaşi 
natură, însă din data de 02/03.03.2012, ce nu a făcut obiectul cercetării disciplinare 
prealabile.  
 Reclamanta a recunoscut că a existat o dată când a fost nevoită să părăsească 
locul de muncă pentru scurt timp, circa 10 minute, însă staţia a rămas sub 
supravegherea colegului de tură, nefiind afectată activitatea unităţii. Din probele 
administrate a rezultat că şeful de staţie trebuia anunţat numai în  situaţia în care lipsa 
de la programul de lucru ar fi afectat activitatea staţiei, situaţie care  nu se regăseşte 
în cauză.  
 Raportat la abaterile disciplinare expuse anterior, în mod corect prima instanţă 
a constatat că angajatorul nu a făcut o analiză corectă a gravităţii faptelor şi a dispus 
înlocuirea sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă cu  
sancţiunea disciplinară a reducerii salariului de bază pe 3 luni cu 10%.  
 Prin art. 250 codul muncii sunt reglementate criteriile legale de individualizare 
a sancţiunii disciplinare statuându-se că: „angajatorul stabileşte sancţiunea 
disciplinară aplicată în raport de gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat 
având în vedere: a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; b) gradul de vinovăţie 
a salariatului; c) consecinţele abaterii disciplinare; d) comportarea generală în 
serviciu a salariatului; e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către 
aceasta.  
 Deşi pârâta a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei, aceasta nu a depus la 
dosar dovada comunicării deciziei de sancţionare disciplinară către reclamantă, 
pentru a face dovada că cererea ar fi fost formulată tardiv, deşi sarcina probei revine 
angajatorului.  
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 Pârâta a fost legal citată cu respectarea dispoziţiilor art.90 şi urm. Cod pr. 
civilă, acesteia i s-a comunicat cererea reclamantei, a formulat întâmpinare, a solicitat 
probatorii, astfel că i-a fost respectat dreptul la apărare, nefiind cu nimic prejudiciară 
prin faptul că pe citaţie s-a menţionat SC [...] SRL în loc de SC [...] SRL, având în 
vedere faptul că aceasta şi-a schimbat denumirea, însă având aceleaşi sediu.  
 Faptul că în practicaua sentinţei recurate s-a menţionat SC [...] SRL este o 
simplă eroare materială care poate fi îndreptată de către instanţa de fond.  
 Prima instanţă a făcut o corectă interpretare a probelor administrate în cauză şi 
a arătat pe larg motivele în fapt şi în drept pe care şi-a întemeiat soluţia.  
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 312 alin. 1 cod pr.civilă, 
Curtea a respins recursul ca nefondat.  

Decizia civilă nr. 1284/CM/23.12.2013 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 

B. ASIGURĂRI SOCIALE 

 
25. Recurs formulat de o casa judeteana de pensii intr-un litigiu in care 

parte este Casa Nationala de Pensii Publice. Lipsa calitatii procesual active. 
 

 În litigiile în care este parte Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), casele 
judeţene de pensii nu pot exercita calea de atac împotriva hotărârii pronunţate decât 
în calitate de reprezentant al acesteia pe baza împuternicirii primite din partea 
preşedintelui CNPP, neavând calitate procesual activă  pentru a formula respectiva 
cale de atac în nume propriu.  

 
Art.138 lit.s)  şi art.139 lit. l) din Legea nr.263/2010 

Art.18 lit. ţ) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice 
 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, reclamantul a chemat 
în judecată pe pârâta Casa Naţională de Pensii Publice, solicitând instanţei ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa să oblige pârâta la soluţionarea contestaţiei formulate 
împotriva deciziei nr. […]/2011, prin emiterea hotărârii de admitere sau de respingere 
a contestaţiei. 
 În motivarea cererii, reclamantul a arătat că împotriva deciziei nr. […]/2011 
emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a formulat contestaţie în baza art. 149 şi 
art. 174 din Legea 263/2010. Deşi ulterior a revenit cu mai multe adrese, toate 
răspunsurile primite au fost neconcludente, în condiţiile în care pârâta nu a respectat 
dispoziţiile art. 151 alin.2 din Legea 263/2010 şi nu a emis o hotărâre prin care să 
soluţioneze contestaţia. 
 Prin sentinţa civilă nr.2444/09.05.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-
a admis acţiunea formulată şi a fost obligată pârâta Casa Naţională de Pensii 
Publice să emită o hotărâre prin care să soluţioneze contestaţia formulată de 
reclamant împotriva deciziei de pensionare. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut, în esenţă, 
următoarele: 
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 Prin decizia nr. […]/2011 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a fost 
stabilită în favoarea reclamantului o pensie pentru muncă depusă şi limită de vârstă în 
cuantum de 2.483 lei, corespunzătoare unui punctaj mediu anual de 3,38785 puncte. 
 Nemulţumit de acest punctaj, reclamantul a contestat decizia menţionată, 
adresându-se în acest sens Comisiei Centrale de Contestaţii din Cadrul Casei 
Naţionale de Pensii Publice, instituţie care, ulterior datei de 01.01.2010, a devenit 
singura competentă în verificarea legalităţii deciziilor de pensionare. 
 Potrivit art. 150 alin. 3 şi 4 din Legea 263/2010, în soluţionarea contestaţiilor, 
Comisia Centrală de Contestaţii adoptă hotărâri, în termen de 45 de zile de la data 
înregistrării acestora. 
 În consecinţă, soluţionarea oricărei contestaţiei împotriva unei decizii de 
pensionare se poate realiza numai prin hotărâre, împotriva căreia beneficiarul 
dreptului de asigurări sociale are deschisă calea unei acţiuni în justiţie. În mod firesc, 
hotărârea poate fi admitere sau de respingere a contestaţiei, după cum respingerea 
poate interveni nu numai în urma analizei punctuale a criticilor formulate împotriva 
deciziei de pensionare, dar şi ca o consecinţă a neîndeplinirii unor cerinţe 
procedurale. 
 În acest context, instanţa apreciază că şi în ipoteza unei greşite sesizări din 
partea unui titular al drepturilor de pensie, câtă vreme această sesizare are ca obiect 
contestaţia îndreptată împotriva unei decizii de pensionare, instituţia pârâtă trebuie să 
răspundă prin hotărâre, aceasta fiind modalitatea legală de dezînvestire de contestaţia 
înregistrată pe rolul său. 
 Cum în cazul de faţă, pârâta nu a emis o asemenea hotărâre, indiferent de 
soluţia adoptată, faţă de considerentele expuse, va fi admisă acţiunea şi va fi obligată 
pârâta să emită o hotărâre prin care să soluţioneze contestaţia formulată de reclamant 
împotriva deciziei de pensionare nr. […]/05.01.2011. 
 Împotriva acestei soluţii a formulat recurs Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa. În motivarea recursului a arătat că în mod greşit s-a admis acţiunea 
întrucât Comisia Centrală de Contestaţii are competenţă să se pronunţe numai asupra 
contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de pensie emise în temeiul Legii nr. 
263/2010. 
 Intimatul nu a formulat întâmpinare. 
 În recurs nu s-au administrat alte probe. 
 Curtea de Apel, din oficiu, a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale în 
formularea recursului. 
 Faţă de prevederile art. 137 Cod.pr.civ. Curtea urmează a analiza această 
excepţie reţinând următoarele: 
 În cauză, a fost chemată în judecată pârâta Casa Naţională de Pensii Publice 
iar nu Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. 
 Potrivit art.138 lit.s) din Legea nr.263/2010, în aplicarea prevederilor acestei 
legi, Casa Naţională de Pensii Publice îndeplineşte, între altele atribuţii, şi pe aceea 
de reprezentare în fata instanţelor judecătoreşti în litigiile în care este parte ca urmare 
a aplicării dispoziţiilor acestei legi. 
 Pe de altă parte, în conformitate art.139 lit. l) din Legea nr.263/2010, casele 
teritoriale de pensii îndeplinesc, între alte atribuţii, şi pe aceea de a asigura 
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reprezentarea în fata instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a 
aplicării dispoziţiilor acestei legi. 
 Aşadar, Casa Judeţeană de Pensii Constanţa nu are între atribuţii reprezentarea 
Casei Naţionale de Pensii Publice în litigiile în care aceasta este parte. 
 Este adevărat că în art.18 lit. ţ) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice 
(aprobat prin HG nr.118/2012) se prevede că între atribuţiile caselor teritoriale de 
pensii este şi aceea de a asigura reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în 
litigiile în care parte este CNPP, dar pe baza împuternicirii primite din partea 
preşedintelui CNPP. 
 În cauză, Curtea a solicitat recurentei să facă dovada existenţei acestui mandat 
ceea ce nu s-a întâmplat. 
 Cum Casa Judeţeană de Pensii Constanţa nu a indicat faptul că ar fi declarat 
recurs în numele Casei Naţionale de Pensii Publice nu se pune problema lipsei 
dovezii calităţii de reprezentat în sensul art.161 (2) Cod.pr.civ. 
 Cum recurenta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa nu a probat şi nu a invocat 
existenţa unei împuterniciri în sensul art.18 lit.ţ) din Statutul Casei Naţionale de 
Pensii Publice nu se poate considera nici că ar fi declarat recursul în numele Casei 
Naţionale de Pensii Publice. 
 Rezultă astfel că recurenta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a formulat 
recurs în nume propriu într-o cauză în care nu a fost parte. 
 Ca urmare, nu există identitate între persoana care a formulat calea de atac şi 
titularul dreptului de a exercita recurs în cauză, acest drept aparţinând numai părţilor. 
 Faţă de această împrejurare, se va respinge recursul ca fiind formulat de o 
persoană fără calitate procesuală. 

Decizia civilă nr. 18/AS/22.01.2013 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

26. Procedura administrativă prealabilă de contestare a deciziilor de 
pensie. Aplicarea în timp a Legii nr. 263/2010. 

 
Contestarea deciziilor emise în baza Legii nr. 119/2010 urmează procedura prevăzută de 

Legea nr. 19/2000, în vigoare la data emiterii lor;  reglementarea cuprinsă în Legea nr. 263/2010 
privind procedura prealabilă administrativă de contestare a deciziilor de pensie nu este aplicabilă 
în cazul acestor decizii chiar dacă litigiul a început după intrarea în vigoare a acestei legi. 

 
Legea nr. 19/2000 

Legea nr. 263/2010 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr. 991/88/2011, 
reclamanţii V.S., D.N. prin Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi 
în Retragere au formulat contestaţie împotriva deciziilor de recalculare a pensiei, 
emise de Ministerul Apărării Naţionale – Casa de Pensii. 

Contestatorii au solicitat anularea acestor decizii ca netemeinice şi nelegale şi 
menţinerea deciziilor privind calcularea pensiilor de serviciu, stabilite în temeiul 
dispoziţiilor Legii nr. 164/2001 astfel: deciziile nr. 010077414/12.08.2002 şi nr. 
082459/15.02.2008. 
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De asemenea contestatorii au solicitat obligarea intimatei la plata diferenţei 
dintre pensia stabilită conform Legii nr. 164/2001, respectiv 179/2004 şi pensia 
primită fără emiterea deciziilor de pensionare, la plata pensiei integrale stabilită 
conform Legii nr. 164/2001, cât şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare contestatorii au arătat, în esenţă, că au avut calitatea de cadre 
militare, în prezent fiind beneficiari ai pensiilor de stat aferente activităţii desfăşurate, 
vechimii şi gradului avut, conform deciziilor depuse la dosarul cauzei. 

Au precizat că prin deciziile contestate, s-a dispus în mod netemeinic şi nelegal 
recalcularea pensiilor ai căror beneficiari sunt, rezultând astfel o diminuare 
nejustificată a cuantumului acestora şi implicit a patrimoniului personal. 

S-a învederat că prin Legea 119/2010 şi normele de aplicare ale acesteia le este 
încălcat dreptul de proprietate. 

Au menţionat contestatorii că, având în vedere că nu există carnete de muncă, 
iar adeverinţele cu veniturile lor sunt aproape imposibil de reconstituit la întreaga 
valoare a câştigurilor obţinute, Casele de Pensii au fost obligate la calcularea 
pensiilor în ceea ce îi priveşte, la nivelul salariului mediu brut pe economie, astfel 
încălcându-li-se în mod fundamental dreptul la proprietate şi aplicându-se un 
tratament discriminatoriu în raport cu personalul civil care îşi poate valorifica toate 
câştigurile datorită existenţei în ceea ce îi priveşte a carnetelor de muncă. 

Contestatorii au precizat că, urmare a recalculării pensiilor lor, a fost încălcat 
principiul dreptului câştigat şi care a fost obţinut ca urmare a suportării regimului 
militar şi a privaţiunilor specifice acestui sistem. 

Totodată, au menţionat că deciziile contestate şi implicit procesul de 
recalculare a pensiilor sunt nelegale, faţă de dispoziţiile Constituţiei României şi 
raportat la principiile dreptului comun şi la normele legislaţiei europene în materie. 

Contestatorii au depus la dosarul cauzei copii xerox după următoarele 
înscrisuri: cărţile lor de identitate, deciziile în baza cărora le-a fost stabilit dreptul la 
pensia militară de stat, cupoane de pensie şi contestaţii formulate către Comisia de 
Contestaţii de pe lângă M.Ap.N. 

În apărare, intimata Ministerul Apărării Naţionale a depus la dosar întâmpinare, 
prin care a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Tulcea, 
motivat de faptul că, potrivit legii 263/2010, Casa Sectorială de Pensii se înfiinţează 
în subordinea M.Ap.N., dar ca structură cu personalitate juridică.  

A precizat intimata că până la momentul formulării contestaţiei nu a fost 
adoptată o hotărâre de guvern prin care să se stabilească organizarea şi funcţionarea 
acestei Case Sectoriale de Pensii, sens în care prevede art. 135 din Legea 263/2010. 
Orice persoană juridică este reprezentată de către organul de conducere, iar Legea 
263/2010 face referire în cuprinsul art. 136 alin. 4 la directorii Caselor de Pensii 
Sectoriale care au calitatea de ordonatori terţiari de credite. Astfel, competenţa 
teritorială de soluţionare a cauzei nu se poate stabili faţă de un intimat ipotetic şi este 
cea stabilită de prevederile art. 132 alin. 2, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul 
intimatul, respectiv în municipiul Bucureşti. 

Pe fondul cauzei intimata a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, având în 
vedere că încă nu au fost emise decizii de revizuire prin care să se fi stabilit drepturi 
de pensie calculate cu luarea în calcul a tuturor veniturilor realizate de către 
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contestatori pe întreaga perioadă de cadru militar în activitate. Art. 6 alin. 1 din OUG 
nr. 1/2011 prevede că pensiile recalculate exclusiv pe baza salariului mediu brut pe 
economie ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna 
decembrie 2010, se menţin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010, 
până la data emiterii deciziei de revizuire, iar diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 
le-au fost achitate contestatorilor în luna februarie 2011. 

La data de 20 aprilie 2011 intimata M.Ap.N. a depus la dosarul cauzei note de 
şedinţă prin care a arătat că intimaţii M.Ap.N. şi Direcţia Financiar Contabilă sunt 
legal reprezentaţi prin Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică, 
conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 346/2006                                                                                      

La data de 20 aprilie 2011, contestatorii prin Sindicatul Cadrelor Militare 
Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere (SCMD) au depus la dosarul cauzei cerere 
precizatoare prin care au arătat că în raport de prevederile art. 132 alin. 1 şi 2 din 
Legea 263/2010 Ministerul Apărării Naţionale nu mai avea nici o competenţă să 
emită decizii de recalculare a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate 
Casei Sectoriale de Pensii. Persoana juridică ce avea competenţă să emită decizia de 
recalculare a pensiei este Casa Sectorială de Pensii şi nu Ministerul Apărării 
Naţionale. 

Cu toate acestea, la data de 31.12.2011, Direcţia Financiar Contabilă din cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale emite decizie de recalculare a pensiei militare. 

Faţă de împrejurarea că, la acest moment, Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., 
înfiinţată prin Legea nr. 263/2010, a primit atribuţii ca urmare a adoptării HG 
233/16.03.2011, apreciază că acesta poate sta în judecată, în calitate de succesoare de 
drept a structurii organizatorice responsabile cu pensiile din cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale, potrivit art. 132 alin. 2 din Legea nr. 263/2010. 

Contestatorii au solicitat citarea în continuare în calitate de intimat a 
Ministerului Apărării Naţionale întrucât, pe de o parte, acesta a fost cel care a emis 
prin structurile sale fără personalitate juridică de la acel moment, respectiv Direcţia 
Financiar Contabilă, deciziile de recalculare contestate, iar pe de altă parte pentru că 
M.Ap.N. are atribuţii de a emite ordine pentru punerea în aplicare a legilor. 

Prin aceeaşi cerere, contestatorii au invocat excepţia nulităţii absolute a 
deciziilor de recalculare contestate, sens în care au arătat că acestea au fost emise de 
o persoană necompetentă, respectiv M.Ap.N. – Direcţia Financiar Contabilă, deşi 
competenţa aparţinea Casei Sectoriale de Pensii, având în vedere prevederile art. 193 
alin. 1, 132 alin. 1 şi 2 din Legea 263/2010. 

La data de 17 mai 2011, intimata M.Ap.N a depus la dosarul cauzei completare 
la întâmpinarea depusă, prin care a subliniat faptul că Direcţia Financiar Contabilă 
este emitentul deciziilor de recalculare a pensiilor, reprezentată potrivit dispoziţiilor 
art. 3 alin. 1 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării prin structura de specialitate a M.Ap.N. 

De asemenea, intimata a invocat şi excepţia necompetenţei teritoriale a 
Tribunalului Tulcea, făcând trimitere în acest sens la motivele precizate în 
întâmpinare. 

În şedinţa publică din data de 18 mai 2011, având în vedere notele de şedinţă 
depuse la dosarul cauzei, contestatorii solicită introducerea în proces a intimatei 
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Direcţia Financiar Contabilă a M.Ap.N., care este emitentul deciziilor de recalculare 
a pensiilor. 

La data de 19 octombrie 2011, contestatorii au depus la dosar note scrise, 
precum şi concluzii scrise. 

La data de 24 octombrie 2011, intimata Ministerul Apărării Naţionale – Casa 
de Pensii Sectorială a depus la dosar adresa nr. 30206/18.10.2011, precum şi copiile 
deciziilor de revizuire a pensiilor contestatorilor, respectiv deciziile nr. 
29355/14.04.2011 şi nr. 55698/07.04.2011. 

La data de 16 noiembrie 2011, intimata Ministerul Apărării Naţionale – Casa 
de Pensii Sectorială a depus la dosar adresa nr. 32085. 

Prin sentinţa civilă nr.4809/23 noiembrie 2011, pronunţată în dosarul civil 
nr.991/88/2011, Tribunalul Tulcea a respins  excepţia necompetenţei teritoriale a 
instanţei, ca nefondată; a respins excepţia nulităţii absolute a deciziilor de 
recalculare a pensiei, ca nefondată; a admis  excepţia inadmisibilităţii acţiunii; a 
respins acţiunea formulată de contestatori, ca fiind inadmisibilă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele 
raportat la excepţia necompetenţei teritoriale: 

Deciziile contestate au fost emise avându-se în vedere şi prevederile Legii 
263/2010 şi care prevede la art. 149 alin. (1): 

„(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de 
pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la 
Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care 
funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi Serviciului Român de Informaţii”. 

La art. 151 alin. 2 din aceeaşi lege se prevede că: “ Hotărârile prevăzute la art. 
150 alin. (3) pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de 
zile de la comunicare”. 

La art. 154 alin. 1 din aceeaşi lege se prevede că: „Cererile îndreptate 
împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau împotriva caselor de pensii 
sectoriale se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul 
reclamantul”. 

 Cum comisiile de contestaţii nu existau la momentul emiterii deciziilor 
contestate, regulamentul de organizare al acestora fiind aprobat la 2 mai 2011, prin 
Ordinul nr. 1453/M.34/18769/10161, operabile în speţă devin prevederile Legii 
263/2010, mai sus citate, respectiv prevederile art. 154 alin. 1. 

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a respinge excepţia de 
necompetenţă teritorială a Tribunalului Tulcea, ca nefondată. 

Examinând contestaţia prin prisma excepţiei de nulitate absolută a deciziilor de 
recalculare a pensiilor contestate în cauză, instanţa a reţinut următoarele: 

Contestatorii au invocat această excepţie susţinând că deciziile contestate au 
fost emise de o persoană necompetentă, respectiv Ministerul Apărării Naţionale – 
Direcţia Financiar Contabilă, deşi competenţa ar fi aparţinut Casei Sectoriale de 
Pensii înfiinţată în subordinea M.Ap.N. 

Astfel, contestatorii au arătat că dispoziţiile Legii 263/2010, care sunt relevante 
în cauză, respectiv art. 132, au intrat în vigoare la data de 23 decembrie 2010. 
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S-a precizat că, faţă de dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea 263/2010: 
„Casele de Pensii Sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării 

Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 
Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul 
Bucureşti”. 

Au precizat contestatorii că, faţă de dispoziţiile mai sus citate, la data de 23 
decembrie 2010, s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa 
Sectorială de Pensii, care a preluat de la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri 
organizatorice din cadrul M.Ap.N., acesta fiind golit, începând cu 23 decembrie 
2010, de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor şi nemaiavând astfel 
M.Ap.N. nici o competenţă de la acea dată să emită decizii de recalculare a pensiilor 
deoarece atribuţiile sale au fost transferate către Casa Sectorială de Pensii. 

Instanţa a reţinut că, potrivit prevederilor art. 135 din Legea 263/2010 în 
vigoare de pe 23 decembrie 2010: “Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor 
de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, adoptată 
în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi”. 

Astfel, la momentul emiterii deciziilor contestate nici nu exista H.G. prin care 
să se fi stabilit atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale. 

Instanţa a mai reţinut şi că, potrivit prevederilor art. 149 alin. (1) şi (2): 
(1) “Deciziile de pensie emise de casele sectoriale de pensii şi de casele de 

pensii sectoriale, pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, la 
Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care 
funcţionează în cazul M.Ap.N, M.A.I. şi S.R.I.” 

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură 
administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional”. 

Ori, Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de 
contestaţii din cadrul M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I. a fost aprobat prin art. 2 din Ordinul 
nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011, deci după emiterea deciziilor contestate, 
astfel neputându-se susţine că emitentul acestor decizii ar fi trebuit să fie Casa 
Sectorială de Pensii din cadrul M.Ap.N şi nu M.Ap.N, deoarece la data emiterii 
deciziilor contestate nu era aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Comisiei de Contestaţii din cadrul M.Ap.N, contestatorii neputându-şi exercita 
dreptul legal de a formula eventual contestaţie împotriva respectivelor decizii, 
conform prevederilor art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea 263/2010. 

Aşa fiind, instanţa a respins excepţia nulităţii absolute a deciziilor de 
recalculare a pensiei din data de 31.12.2010, ca nefondată.  

Examinând contestaţia prin prisma excepţiei inadmisibilităţii, instanţa a reţinut 
următoarele: 

Potrivit art. 149: “(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi 
de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii 
care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii“. 



 

 143 

    (2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură 
administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional. 
    (3) Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP. 
    (4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt 
definitive”. 
 Aşa cum s-a precizat mai sus, Comisia de Contestaţii din cadrul M.Ap.N. a luat 
fiinţă la data de 2 mai 2011 prin Ordinul nr. 1453/M.34/18769/10161, contestatorii 
nefăcând însă dovada parcurgerii procedurii prealabile prevăzută de legea 263/2010 
la art. 149 alin. 1 şi 2. 

Faţă de aceste considerente, instanţa constată că, în speţă, contestatorii nu au 
făcut dovada contestării deciziilor nr. 29355/14.04.2011 şi nr. 55698/07.04.2011 la 
Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi, nefiind 
îndeplinite prevederile legale mai sus citate, instanţa va admite excepţia 
inadmisibilităţii, urmând a respinge acţiunea ca fiind inadmisibilă. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii V.S. şi D.N., prin 
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere, pe care 
au criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru următoarele motive: în 
mod eronat, instanţa - fără a mai cerceta fondul cauzei - a admis excepţia 
inadmisibilităţii, fără a analiza în concret dispoziţiile legale în vigoare;  potrivit art.7 
din Legea nr.119/2010 „Procedura de stabilire, plata, suspendare, recalculare, 
încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută 
de Legea nr.19/2000”; H.G.nr.735/2010 face trimitere la recalcularea „pe baza 
veniturilor realizate lunar de beneficiari”; ori, deciziile atacate de recurenţii 
reclamanţi nu au fost recalculate pe baza veniturilor, ci pe baza salariului mediu brut 
pe economie.  

În atare condiţii, deciziile atacate de aceştia nu sunt cele de recalculare emise 
potrivit art.2 alin.1 din H.G.nr.735/2010 şi care puteau fi atacate potrivit art.14 din 
H.G.nr.735/2010 la Comisiile de Contestaţii; aceste decizii, aşa cum prevede şi art.7 
din Legea nr.119/2010, se atacă potrivit Legii nr.19/2000; art.87 din Legea 
nr.19/2000, în vigoare la data emiterii deciziei a cărei anulare o solicită, prevede 
„Decizia emisă în condiţiile art.86 alin.1 poate fi contestată la instanţa 
judecătorească competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul asiguratul, în 
termen de 45 zile de la comunicare”; pentru aceste considerente, solicită admiterea 
recursului cu consecinţa respingerii excepţiei prematurităţii, casării sentinţei recurate 
şi trimiterii cauzei spre rejudecare pentru analizarea fondului. 

Intimaţii nu au formulat întâmpinare. 
În recurs nu s-au administrat alte părţi. 
 Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a 

susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului 
administrat în cauză, în conformitate cu art. 3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că 
recursul este fondat pentru următoarele considerente: 
  În cauză, se constată că reclamanţii au solicitat anularea deciziilor de 
recalculare a pensiilor militare emise în temeiul Legii nr. 119/2010. 
 Această cerere este reiterată şi în precizările depuse în şedinţa publică din 
20.04.2011. 



 

 144 

  Tribunalul a solicitat pârâţilor să precizeze dacă au emis decizii de revizuire a 
pensiilor reclamanţilor, fiind comunicate la dosar deciziile de revizuire emise în 
temeiul OUG nr. 1/2011. 
 Dar, reclamanţii nu şi-au modificat acţiunea în sensul de a contesta aceste 
decizii. 
 Ca urmare, Tribunalul a rămas învestit cu soluţionarea contestaţiei împotriva 
deciziilor emise în baza Legii nr. 119/2010. 
 În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 119/2010, procedura de contestare a 
pensiilor recalculate potrivit acestui act normativ este cea prevăzută de Legea nr. 
19/2000, în vigoare la data emiterii acestor decizii. 
 Legea nr. 19/2000 nu prevedea o procedură administrativă prealabilă de 
contestare a acestor decizii. 
 Această procedură a fost instituită prin Legea nr. 263/2010, care nu este 
aplicabilă în privinţa contestaţiilor formulate împotriva deciziilor emise în baza Legii 
nr. 119/2010, nefiind în vigoare la data emiterii deciziilor contestate. 
 În plus, Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a fost 
înfiinţată abia prin Ordinul comun nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011, 
nefiind în fiinţă la data formulării acţiunii, astfel încât reclamanţii nu i se puteau 
adresa. 
 Ca urmare, în mod greşit Tribunalul a reţinut că reclamanţii aveau obligaţia de 
a urma procedura administrativă prealabilă prevăzută de Legea nr. 263/2010, 
respingând ca inadmisibilă acţiunea. 
 În consecinţă, faţă de dispoziţiile art. 312 Cod.pr.civ., se va admite recursul şi 
se va casa sentinţa recurată, urmând a se trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi 
instanţă în vederea soluţionării fondului cauzei. 

Decizia civilă nr. 414/AS/11.09.2012 
Redactor judecător Anghel Răzvan 

 
 

27. Reducerea stagiului de cotizare potrivit OUG nr. 4/2005. 
 

 Persoanele care au beneficiat de reducerea stagiului de cotizare potrivit OUG nr. 4/2005 
nu pot beneficia de suplimentul de punctaj prevăzut de OUG nr. 100/2008 şi Legea nr. 263/2010 în 
considerarea aceloraşi perioade lucrate în grupa I sau II de muncă. 
 

OUG nr. 4/2005 
OUG nr. 100/2008 

Legea nr. 263/2010 
 

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Constanţa sub nr.14529/118/2011, astfel 
cum a fost precizată la data de 23.10.2012, reclamantul D.A. a chemat în judecată pe 
pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se 
va pronunţa să oblige pârâta la emiterea unei decizii privind recalcularea pensiei 
pentru munca depusă şi limită de vârstă, conform dispoziţiilor, OUG nr. 100/2008 şi 
Legea nr. 263/2010, referitoare la suplimentul de punctaj acordat pentru vechime în 
grupa II de muncă, şi obligarea pârâtei la plata diferenţelor de drepturi de pensie, 
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dintre pensia încasată şi cea cuvenită începând cu data punerii în aplicare a 
dispoziţiilor legale invocate.  

Prin sentinţa civilă nr.5496/24.10.2012 Tribunalul Constanţa a respins ca 
nefondată acţiunea formulată de reclamantul D.A. în contradictoriu cu pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa.  

Pentru  a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele aspecte: 
          Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru muncă depusă şi limită de 
vârstă stabilită sub imperiul Legii 3/1977 şi intrată ulterior în procesul de recalculare 
reglementat de OUG 4/2005 şi HG 1550/2004. 
 În cadrul acestui proces de recalculare, pentru determinarea punctajului mediu 
anual s-a utilizat un stagiu complet de cotizare de 30 de ani. Nemulţumit de acest 
mod de calcul, reclamantul a obţinut prin hotărâre judecătorească recalcularea 
drepturilor sale de pensie pe baza unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, pentru 
activitatea desfăşurată în grupa II de muncă.  
 Prin cererea de faţă, reclamantul a pretins acordarea suplimentului de punctaj 
prevăzut de OUG 100/2008 şi art. 169 din  Legea 263/2010 pentru asiguraţii care au 
desfăşurat activitate în grupe superioare de muncă, invocând în acest sens vechimea 
în grupa II de muncă de 27 ani şi 2 luni.         
 Analizând succesiunea în timp a reglementării legale în materie, instanţa reţine 
că prin OUG 100/2008 s-a prevăzut introducerea în Legea 19/2000 a art. 782, potrivit 
cu care asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I 
şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, urmau 
a beneficia de un număr suplimentar de puncte. 
 Pentru persoanele pensionate în baza legislaţiei anterioare date de 01.04.2001, 
cum este cazul reclamantului, acelaşi act normativ a stipulat că prevederile art. 782 se 
aplică şi în cazul în care drepturile de pensie au fost recalculate potrivit OUG 4/2005, 
cu excepţia pensiilor în cazul cărora pentru determinarea punctajului mediu anual s-
a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de 
acte normative cu caracter special. 

Odată cu intrarea în vigoare a Legii 263/2010, a fost reglementată o nouă 
majorare de punctaj pentru pensiile stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 
aprilie 2001 şi cu referire la activităţile desfăşurate în locuri încadrate în grupa I 
şi/sau grupa a II-a de muncă. La alin.2 al acestui articol a fost delimitat domeniul de 
aplicare al textului, fiind prevăzută în mod concret excluderea de la aplicarea 
suplimentului de punctaj a pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale 
de stat, la recalcularea cărora s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii 
dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special. 

Din examinarea dosarului administrativ, rezultă că anterior formulării prezentei 
acţiuni reclamantul a beneficiat de recalcularea pensiei pe baza unui stagiu complet 
de cotizare derogator de la dreptul comun, ceea ce atrage incidenţa art. 782 alin.2 din 
Legea 19/2000 şi a art. 169 alin.2 din Legea 263/2010, care reglementează 
imposibilitatea acordării de punctaj suplimentar. 

Activitatea desfăşurată de reclamant în grupa II a de muncă a influenţat deja 
modalitatea de calcul a punctajului mediu anual, prin împărţirea numărului total de 



 

 146 

puncte la un stagiu redus, astfel că nu mai pot fi acordate şi puncte suplimentare 
pentru aceeaşi activitate. 

Pentru aceste considerente, instanţa reţine că reclamantului nu îi pot profita 
dispoziţiile OUG 100/2008 şi ale art. 169 din Legea 263/2010, motiv pentru care 
acţiunea a fost respinsă ca nefondată.      
   Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul D.A., care a formulat 
următoarele critici: 

Hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a legii – art.304 pct.9 cod pr.civilă.  
Prin sentinţa pronunţată, tribunalul a apreciat că prevederile OUG nr.100/2008 

şi art. 169 din Legea nr.263/2010 nu-i mai sunt aplicabile, întrucât calculul pensiei 
sale a fost făcut cu utilizarea unui stagiu de cotizare prevăzut de acte normative cu 
caracter special.  

Statuând astfel, tribunalul a pronunţat o soluţie cu aplicare greşită a legii, 
bazată pe un raţionament juridic eronat.  

În realitate pensia sa a fost calculată în funcţie de un stagiu complet de cotizare 
prevăzut de Legea nr.3/1977, care este un act normativ cu caracter general, iar nu 
special.  

Sub un alt aspect, sporul de punctaj prevăzut de OUG nr. 100/2008 şi de art. 
169 din legea nr.263/2010 a reprezentat un drept câştigat, aceste prevederi legale 
fiind aplicabile încă dinainte de a beneficia de stagiul complet de cotizare de 25 de 
ani.  

Aceste drepturi reprezintă un bun în sensul art.1 din Protocolul 1 la CEDO, de 
care nu pot fi privat doar pentru că a înţeles să reclame încălcarea de către pârât a 
legii, în ceea ce priveşte durata stagiului complet de cotizare, adică o chestiune 
distinctă de cea de faţă.  

Solicită obligarea intimatei să emită o decizie prin care să facă aplicarea prev. 
OUG nr. 100/2008, întrucât aceste prevederi au fost înlăturate atunci când s-a pus în 
aplicare sentinţa civilă nr. 1106/2011 a Tribunalului Constanţa.  

De asemenea solicită obligarea intimatei să emită o decizie prin care să facă 
aplicarea prev. art. 169 din Legea nr. 263/2011, pe care consideră că le-a înlăturat 
atunci când a pus în aplicare sentinţa civilă nr. 1106/2011 a Tribunalului Constanţa.  

Astfel punerea în aplicare a acestei sentinţe s-a făcut prin decizia nr. 
125031/12.02.2011 în perioada de aplicare a Legii nr. 263/2010. Prin urmare în baza 
acestei legi a dobândit drepturile prevăzute de art. 159 ale căror condiţii de întrunea, 
întrucât drepturile sale la pensie s-au deschis la 01.06.1990 şi a lucrat peste 34 de ani 
în grupa a II-a de muncă.  

În drept îşi întemeiază cererea pe art. 299 şi urm. cod pr.civilă, legea nr.3/1977, 
Legea nr. 19/2000, Legea nr. 263/2010, OUG nr.100/2008, OUG nr.4/2005, H.G. 
nr.1550/2004, decizia nr.40/22.09.2008 a Î.C.C.J. – Secţiile Unite, precum şi pe 
celelalte acte normative invocate în cuprinsul cererii. 

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, de probele 
administrate şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, Curtea constată că recursul 
este nefondat. 

În privinţa stagiului complet de cotizare, sediul materiei este reprezentat de 
dispoziţiile art.8 din Legea nr.3/1977 care prevăd că Personalul muncitor care are o 
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vechime în muncă de minimum 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile, are dreptul la pensie 
pentru munca depusă şi limita de vârstă, la împlinirea vârstei de 62 ani bărbaţii şi 57 
ani femeile. 

Conform art. 14 din Legea 3/1977: 
  „persoanele  care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în locuri care potrivit 
legii se încadrează în grupa I de muncă, sau cel puţin 25 ani în grupa II de muncă, la 
stabilirea pensiei li se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe câte : 

- un an şi şase luni  pentru grupa I de muncă; 
- un an şi trei luni pentru grupa II de muncă.” 
Prin urmare, 20  ani lucraţi în locuri care potrivit legii se încadrează în grupa I 

de muncă sau 25 de ani lucraţi în grupa a II-a de muncă, echivalează cu 30  ani lucraţi 
în condiţii normale. 

De asemenea, art. 2 din Normele metodologice de aplicare a HG 1550/2004 
arata ca ”stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual 
reprezintă vechimea integrala in munca prevăzuta de legislaţia in vigoare la data 
deschiderii dreptului la pensie de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la 
data începerii operaţiunilor de evaluare, care pentru persoanele ale căror drepturi la 
pensie s-au deschis in intervalul 01 iulie.1977-31martie 2001, stagiul complet de 
cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de 
Legea nr. 3/1977”.  
 Conform dispoziţiilor OUG. Nr.4/2005 şi H.G. nr. 1550/2005, stagiul  complet 
de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual al reclamantului este 
echivalent cu vechimea în muncă necesară, potrivit art. 14 alin. 3 raportat la art. 14 
alin. 1 din Legea 3/1977, pentru deschiderea dreptului său la pensie. 

Acesta a fost temeiul legal în baza căruia prin sentinţa civilă nr. 1106/2011 a 
Tribunalului Constanţa, s-a admis acţiunea reclamantului şi a fost obligată pârâta 
Casa Judeţeană de Pensii să emită o noua decizie de recalculare a pensiei cu folosirea 
unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani ca urmare a faptului ca reclamantul a 
lucrat în grupe speciale.  

Prin aceeaşi sentinţa, a fost obligata pârâta sa achite diferenţele rezultate din 
recalcularea pensiei, actualizate cu indicele de inflaţie. 

Adoptarea OUG 100/2008, a avut drept scop înlăturarea unor inechităţi apărute 
prin aplicarea prevederilor Legii nr.19/2000 pentru categoriile de pensionari care – 
pana la data de 01.04.2001 – au desfăşurat activităţi in fostele grupe I si/sau a II - a de 
munca.  

Aceste inechităţi au fost generate de faptul ca formula tehnica de calcul 
reglementata prin Legea nr. 19/2000, nu permitea utilizarea, la determinarea 
punctajului mediu anual si implicit a cuantumului pensiei, a sporurilor suplimentare 
acordate la vechimea totala in munca, de 6 luni pentru fiecare an de vechime in grupa 
I de munca si, respectiv, de 3 luni pentru fiecare an de vechime in grupa a II-a de 
munca, sporuri recunoscute de legislaţia specifica, în vigoare până la data de 
01.04.2001. 

Aceste sporuri sunt considerate, sub incidenta prevederilor Legii nr. 19/2000, 
doar un bonus la stagiul de cotizare realizat, dar ele nefiind perioade contributive, nu 
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pot duce la creşterea punctajului total al asiguratului, in aceste perioade el nerealizând 
venituri. 

De la aplicarea dispoziţiilor art.78 ind.2 alin.1 lit.b din legea 19/2000, introdus 
prin OUG 100/2008, sunt înlăturate persoanele pentru care, la deschiderea drepturilor 
de pensie s-au aplicat prevederi mai avantajoase referitoare la vechimea in munca. 

Odată cu intrarea în vigoare a Legii 263/2010, dispoziţiile privind recalcularea 
pensiilor stabilite anterior datei de 02.11.2008 au fost incluse în conţinutul acestui act 
normativ ce constituie dreptul comun în materie de pensii publice, fiind abrogate 
toate actele normative edictate anterior acestei legi. 

Prin urmare, actualul art. 100 din Legea 263/2010 este corespondentul fostului 
art. 782 din Legea 19/2000, astfel cum a fost introdus prin Legea 218/2008 şi OUG 
209/2008 şi se aplică, de regulă, drepturilor de pensie stabilite cu începere de la data 
de intrării în vigoare a Legii 263/2010, adică de la data de 01.01.2011.  
         Prin  excepţie, potrivit art. 169 alin.6 ,,Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la 
majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă 
după data de 1 aprilie 2001, se aplică şi persoanelor înscrise la pensie anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi”.   

Delimitarea nu este precizată de legiuitor însă aceasta rezultă fără putinţă de 
tăgadă din raportarea dispoziţiilor art. 169 alin.1 la dispoziţiile alin.3 ale aceluiaşi 
articol, rezultând aplicabilitatea art.100 lit.a pentru munca prestată în condiţii 
deosebite de muncă în perioada 01.04.2001 – 02.11.2008. 
 S-a impus instituirea acestei excepţii întrucât art. 169 alin.1 face referire strictă 
numai la majorări de punctaje pentru perioade de muncă prestată  în grupa I şi II, 
rămânând astfel nerecompensate cu punctaje suplimentare stagiile prestate în condiţii 
deosebite de muncă. 
 Coroborând dispoziţiilor legale, prin raportare la realizarea scopului urmărit de 
legiuitor in condiţiile respectării principiului egalităţii, reglementat de dispoziţiile art. 
1 lit.d din Legea 263/2010, instanţa concluzionează în sensul ca beneficiul grupei 
superioare de muncă nu poate fi acordat decât o data.  

În cazul în care s-ar recalcula pensia atât cu stagiul redus conform OUG nr. 
4/2005 cât şi cu suplimentul de punctaj prevăzut  de OUG nr. 100/2008 şi Legea nr. 
263/2010, în considerarea aceleiaşi perioade lucrată în grupa superioara de munca, s-
ar ajunge în situaţia unei duble recompense sau unui dublu beneficiu fiind astfel 
încălcat principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul 
public de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între 
persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de lege. 

Pentru aceste considerente, Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat 
împotriva sentinţei civile nr.5496/24.10.2012 pronunţate de Tribunalul Constanţa.  

Decizia civilă nr. 96/AS/26.02.2013 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 
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28. Caracterul obligatoriu al procedurii administrative prealabile pentru 
contestarea deciziilor de pensie. Consecinţe. 

 
Deciziile de pensie trebuie contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia 

Centrală de Contestaţii, această procedură administrativă prealabilă nefiind de natură a îngrădi 
accesul la justiţie întrucât hotărârile Comisiei pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă; 
în cazul în care această procedură nu a fost urmată, în conformitate cu art. 149 (4) din Legea nr. 
263/2010, decizia de pensie devine definitivă şi nu poate fi contestată pentru prima dată direct la 
instanţa de judecată, o astfel de contestaţie fiind inadmisibilă; asiguratul s-ar fi putut adresa direct 
instanţei doar în cazul în care formula contestaţia administrativă, iar Comisia Centrală de 
Contestaţii nu soluţiona contestaţia în termen de 45 de zile. 

 
Art.149 din Legea nr. 263/2010 

Decizia Curţii Constituţionale nr.956/2012 
 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa sub nr. 9279/118/2012 
reclamantul R.O., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa  a 
contestat decizia nr. …/17.07.2012 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. 

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa  a invocat excepţia inadmisibilităţii 
acţiunii. 

Reclamantul a precizat că nu a înţeles că formuleze contestaţii la Comisia 
centrală de Contestaţii. 
 Prin  decizia nr. …/17.07.2012 i-a fost respinsă cererea de recalculare a 
reclamantului motivat de faptul că adeverinţa 04188/2011 nu s-a fructificat motivat 
de faptul că veniturile consemnate nu reprezintă sporuri permanente 
 Decizia a fost comunicată reclamantului la data de 24.05.2012. 
 Reclamantul a depus direct la instanţa decizia de mai sus la data de 20.07. 
2012. 

Prin sentinţa civilă nr. 6597/07.12.2012 a fost admisă excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii şi respinsă acţiunea formulată de reclamantul R.O., ca 
inadmisibilă. Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut următoarele: 

Conform art.149 din legea nr. 263/2010, deciziile de pensie emise de casele 
teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 
de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de 
contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.  

Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură 
administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.  

În cauză reclamantul  nu a făcut dovada sesizării Comisiei Centrale de 
Contestaţii la o dată anterioară formulării prezentei acţiuni civile, în temeiul 
dispoziţiilor legale menţionate. 

Mai mult reclamantul în şedinţă publică a recunoscut că nu  a urmat procedura 
prealabilă. 

Instanţa a constatat că pentru a se deschide posibilitatea reclamantului de a-şi 
exercita dreptul de a sesiza instanţa cu o acţiune împotriva hotărârii acestei Comisii 
Centrale de Contestaţii, este obligatoriu ca această instituţie să soluţioneze 
contestaţia. Cu alte cuvinte, pentru ca reclamantul să sesizeze instanţa, trebuie să 
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existe o hotărâre care să reprezinte obiectul contestaţiei sale. Nesoluţionarea 
contestaţiei de către Comisia Centrală de Contestaţii în termenul prevăzut de lege, nu 
poate echivala, în lipsa unui temei legal, cu un refuz de a răspunde demersului 
reclamantului. 

De altfel, chiar prin dispoziţiile art.151 alin 1 şi 2 din legea nr. 263/2010  se 
prevede în mod expres că: „hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale 
comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se 
comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii 
sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare.  Hotărârile 
prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în 
termen de 30 de zile de la comunicare.” 

Din analiza acestor texte de lege a rezultat în mod indubitabil că numai 
hotărârile Comisiei menţionate pot fi atacate la instanţa de judecată competentă. 

Obiectul excepţiei de inadmisibilitate l-a reprezentat contestarea dreptului 
reclamantului de a sesiza instanţa cu o anumită cerere. Altfel spus, inadmisibilitatea 
ar putea fi constatată atunci când drepturile şi pretenţiile reclamantului nu ar putea fi 
ocrotite pe calea procesuala aleasă în mod greşit de acesta. 

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamantul. În motivarea 
recursului său, acesta a arătat următoarele: Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a 
refuzat să îi recalculeze pensia conform adeverinţei 3092 din 28.09.2011, eliberată de 
E. Bucureşti şi adeverinţei 418 din 06.07.2011, eliberată de N. S.A. Bucureşti, în care 
se regăsesc salariile brute realizate şi care, conform Legii 250/2007 pentru 
modificarea Legii 19/2000 trebuie luate în calcul la stabilirea punctului de pensie; 
astfel, art.1, pct.6, are următorul cuprins: punctajul asiguratului, stabilit conform alin. 
1 şi 2, se calculează la nivelurile brute realizate, pentru care s-au plătit contribuţii de 
asigurări sociale; salariile brute realizate din respectivele adeverinţe trebuie 
actualizate în desfăşurătorul de calcul al punctului de pensie al subsemnatului; a 
considerat că organul superior al Casei Judeţene de Pensii Constanţa, Comisia 
Centrală de Contestaţii, nu îi va da dreptate întrucât are aceleaşi principii de 
interpretare a legii, astfel încât s-a adresat direct Tribunalului Constanţa pentru 
judecarea cauzei, încadrându-se în termenul de 30 de zile. 

Intimata nu a formulat întâmpinare. 
În recurs nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a 

susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului 
administrat în cauză, în conformitate cu art. 3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că 
recursul este fondat pentru următoarele considerente: 
  Se are în vedere că prin art.149 din Legea nr. 263/2010 s-a instituit o procedură 
administrativă prealabilă obligatorie pentru contestarea deciziilor de pensie emise de 
casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale, acestea putând fi 
contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de 
Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
Serviciului Român de Informaţii. 
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La rândul lor, hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale 
comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii pot fi 
atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la 
comunicare în conformitate cu art.151 din Legea nr. 263/2010. 

Curtea Constituţională a reţinut în privinţa unor astfel de proceduri că 
„parcurgerea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fără caracter 
jurisdicţional nu îngrădeşte dreptul de acces liber la justiţie, atât timp cât decizia 
organului administrativ poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti”, aceasta 
reprezentând „o modalitate simplă, rapidă şi scutită de taxa de timbru, prin care 
persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică are posibilitatea de a 
obţine recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului său legitim direct de la 
organul emitent” prin care „se realizează astfel, pe de o parte, protecţia persoanei 
vătămate şi a administraţiei, iar, pe de altă parte, degrevarea instanţelor 
judecătoreşti de contencios administrativ de acele litigii care pot fi soluţionate pe 
cale administrativă, dându-se expresie principiului celerităţii”. (deciziile nr. 
132/25.02.2010, 1224/20.09.2011 şi deciziile citate în considerentele acestora). 

Ca urmare, scopul unei astfel de proceduri este de a oferi persoanei care se 
consideră vătămate în drepturile sale o modalitate mai simplă, mai rapidă şi mai puţin 
costisitoare de a obţine recunoaşterea drepturilor sale. 

Astfel cum a arătat Curtea Constituţională în cele expuse anterior dar şi Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, art. 6 alin. 1 din Convenţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale „nu obligă statele părţi să supună 
litigiile asupra drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil unei proceduri care să 
respecte integral, în toate etapele, cerinţele art. 6. Intervenţia iniţială a organismelor 
administrative sau profesionale, care au sau nu prerogative judiciare, care nu 
îndeplinesc toate cerinţele, poate fi justificată dacă aceste organisme se supun 
controlului ulterior al unui organ judiciar cu competenţă deplină, care garantează 
drepturile prevăzute de art. 6 alin. 1 din Convenţie (a se vedea cauzele Le Compte, 
Van Leuven şi De Meyere împotriva Belgiei, Hotărârea din 23 iunie 1986, Seria A nr. 
43, pag. 23, paragraful 51, şi Albert şi Le Compte împotriva Belgiei, Hotărârea din 10 
februarie 1983, Seria A nr. 58, pag. 16, paragraful 29, cauza Buzescu contra 
României, hotărârea din 24 mai 2005, paragraful 60, cauza Crişan împotriva 
României, hotărârea din 27.05.2003, paragrafele 24 şi 25). 

De asemenea, în mai multe cauze, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
arătat că „dreptul de acces la o instanţă nu este absolut. El poate da ocazia unor 
limitări implicit admise, deoarece el reclamă prin însăşi natura sa o reglementare 
din partea statului. În elaborarea unei astfel de reglementări, statele se bucură de o 
anumită marjă de apreciere. Cu toate acestea, limitările aplicate nu pot restrânge 
accesul deschis individului de o manieră sau într-o asemenea măsură încât dreptul 
să fie atins în însăşi substanţa sa. Mai mult decât atât, ele nu se conciliază cu art. 6 § 
1 decât dacă urmăresc un scop legitim şi dacă există un raport rezonabil de 
proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul vizat „(printre altele, F.E. 
împotriva Franţei, Hotărârea din 30 octombrie 1998, Culegere de hotărâri şi decizii 
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1998-VIII, p. 3.349, § 44, şi Yagtzilar şi alţii împotriva Greciei, nr. 41.727/98, § 23, 
CEDO 2001-XII). 

Aşadar, compatibilitatea unei astfel de proceduri administrative prealabile 
obligatorii cu art.6 al.1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale este condiţionată de posibilitatea de a contesta ulterior 
hotărârea organului administrativ în faţa unei instanţe. 

Această posibilitate există, în conformitate cu art.151 din Legea nr. 263/2010. 
În această privinţă, Curtea Constituţională a stabilit din decizia nr.956/2012 că 

nu se poate reţine neconstituţionalitatea acestei reglementări ci doar a unei anumite 
interpretări. 

Astfel, în ceea ce priveşte critica potrivit căreia, în cazul neparcurgerii 
procedurii prealabile obligatorii, titularul dreptului la pensie ar fi împiedicat de a se 
adresa justiţiei, cu încălcarea art. 21 si, in subsidiar, a art. 44 din Constituţie, Curtea 
reţine că, reglementând aceasta procedură, legiuitorul a urmărit degrevarea instanţelor 
de judecată de o mare parte a cauzelor privind drepturile de asigurări sociale prin 
interpunerea comisiilor de contestaţii în procedura de soluţionare a acestora. Astfel, 
pensionarii pot supune deciziile de pensii controlului comisiei de contestaţii fără a 
mai parcurge procedura, în principiu de mai lungă durată, din faţa instanţelor de 
judecată şi, numai în situaţia când nu sunt mulţumiţi de hotărârile acestei comisii, pot 
să le supună analizei instanţei de judecată. O astfel de procedura nu poate fi privită ca 
aducând o ipso atingere dreptului de acces liber la justiţie, chiar dacă are caracter 
obligatoriu, atât timp cât, ulterior parcurgerii sale, persoana interesată se poate adresa 
instanţei de judecată. Prevederile art. 21 din Constituţie nu interzic existenţa unei 
astfel de proceduri administrative prealabile şi nici obligativitatea acesteia atât timp 
cât nu are un caracter jurisdicţional. 

    De altfel, în acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională şi prin Decizia 
nr. 121 din 9 februarie 2010, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
149 din 8 martie 2010, în care a statuat că "instituirea unei proceduri administrative 
prealabile, obligatorii, fără caracter jurisdicţional nu este contrara principiului 
liberului acces la justiţie cât timp decizia organului administrativ poate fi atacata în 
fata unei instanţe judecătoreşti". 

    De asemenea, Curtea Constituţională citează şi jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului care a statuat prin Hotărârea din 23 iunie 1981, pronunţată în 
Cauza Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei, paragraful 51, ori 
Hotărârea din 26 aprilie 1995, pronunţata în Cauza Fischer contra Austriei, paragraful 
28, ca imperative de supleţe şi eficacitate, pe deplin compatibile cu protecţia 
drepturilor protejate de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, pot justifica intervenţia prealabila a unor organe administrative care nu 
îndeplinesc condiţiile cerute de art. 6 paragraful 1 din Convenţie. Ceea ce impun însă 
dispoziţiile acestui articol convenţional este ca decizia unei asemenea autorităţi sa fie 
supusă controlului ulterior exercitat de un organ de plina jurisdicţie, adică un 
"tribunal" în sensul Convenţiei. 

    Faptul că, prin neparcurgerea acestei proceduri ori prin nerespectarea 
termenelor legale, cel interesat ar putea pierde dreptul de acces la justiţie nu este nici 
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el de natura să demonstreze neconstituţionalitatea procedurii administrative prealabile 
analizate. 

    Astfel, aşa cum Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa, "liberul 
acces la justiţie semnifică faptul că orice persoană se poate adresa instanţelor 
judecătoreşti pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor sau a intereselor sale legitime, 
iar nu faptul că acest drept nu poate fi supus niciunei condiţionări. 

    Mai mult, exercitarea unui drept de către titularul sau nu poate avea loc decât 
cu respectarea cadrului legal stabilit de legiuitor, care, potrivit art. 126 alin. (2) din 
Constituţie, are legitimarea constituţională de a stabili procedura de judecata. Aceasta 
implica si reglementarea unor termene, după a căror expirare valorificarea dreptului 
nu mai este posibila". 

    In acest sens este Decizia nr. 1.033 din 14 septembrie 2010, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 29 octombrie 2010. 

 Susţinerile recurentului în sensul că a considerat inutil să se adreseze Comisiei 
Centrale de Contestaţii nu pot fi primite întrucât prevederile legale, cu caracter 
obligatoriu, nu pot fi ignorate sau respectate în funcţie de opinia destinatarilor ei în 
legătură cu posibilitatea obţinerii unui rezultat favorabil. 

Desigur, în cazul în care reclamantul ar fi respectat prevederile legale incidente 
şi ar fi urmat procedura administrativă prealabilă obligatorie, în cazul în care Comisia 
Centrală de Contestaţii nu soluţiona contestaţia în termen de 45 de zile, acesta s-ar fi 
putut adresa direct instanţei, iar dreptul său de a sesiza o instanţă judecătorească fiind 
efectiv aşa cum rezultă şi din decizia nr.956/2012 pronunţată  de Curtea 
Constituţională prin care s-a stabilit că „dispoziţiile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 
263/2010 sunt constituţionale în măsura in care se interpretează ca nesoluţionarea 
contestaţiilor si necomunicarea in termenul legal a hotărârilor Comisiei Centrale de 
Contestaţii, respectiv ale comisiilor de contestaţii care funcţionează in cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei si Internelor si 
Serviciului Roman de Informaţii nu împiedica accesul la justiţie”. 

Or, reclamantul nu a urmat această procedură administrativă obligatorie, astfel 
încât în mod corect Tribunalul a considerat că acţiunea este inadmisibilă. 

În cauză se are în vedere că excepţia a fost invocată prin întâmpinare de către 
pârâtă în conformitate cu art. 109 alin. (3) Cod.pr.civ. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 312 al.3   Cod.pr.civ. se va respinge 
recursul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 157/AS/02.04.2013 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

29. Valorificarea stagiului de cotizare realizat în grupe speciale de muncă. 
Reducerea stagiului complet de cotizare. Imposibilitatea cumulării acestui 
beneficiu cu beneficiul acordării unei creşteri a punctajului anual în 
conformitate cu OUG nr. 100/2008, respectiv art. 169 din Legea nr. 263/2010. 

 
În situaţia în care asiguratul este beneficiar al unui mod de calcul al punctajului mediu 

anual stabilit potrivit unor norme cu caracter special, care a implicat folosirea unui stagiu complet 
de cotizare redus ce a determinat creşterea punctajului mediu anual, acesta nu poate beneficia şi 
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de majorarea punctajului anual corespunzător aceluiaşi stagiu de cotizare realizat în grupe 
speciale de muncă prin aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 100/2008, respectiv ale art. 169 din Legea 
nr. 263/2010. 

 
OUG nr. 100/2008 

Art. 169 din Legea nr. 263/2010 
 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa sub nr. 10549/118/2012, 
reclamantul B.N. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa obligarea pârâtei să emită o decizie de revizuire şi recalculare a pensiei 
luând în considerare numărul suplimentar de puncte corespunzător activităţii 
desfăşurate în grupele I şi II de muncă, să menţină stagiul complet de cotizare de 20 
de ani stabilit prin decizia civilă nr. 34/AS/2.02.2010 a Curţii de Apel Constanţa şi să 
plătească diferenţa dintre pensia cuvenită şi cea încasată, actualizată cu indicele de 
inflaţie. 

Prin întâmpinare înregistrată la 22.10.2012, pârâta a solicitat respingerea 
cererii. 

Pentru dovedirea pretenţiilor şi a apărărilor formulate, instanţa a administrat 
proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar decizia pârâtei nr. 182472/3.11.1995, 
decizia civilă nr. 34/AS/2.02.2010 a Curţii de Apel Constanţa, carnetul de muncă al 
reclamantului. 

Prin sentinţa civilă nr. 6498/03.12.2012 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa a fost respinsă cererea formulată ca neîntemeiată. Pentru a pronunţa 
această hotărâre instanţa a reţinut următoarele: 
 Prin decizia civilă nr. 34/AS/2.02.2010 a Curţii de Apel Constanţa pârâta a fost 
obligată să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă în 
care, la stabilirea punctajului mediu anual, să se aibă în vedere un stagiu complet de 
cotizare de 20 de ani. 

Reclamantul a contestat retragerea sporului de punctaj mediu anual acordat în 
baza OUG nr. 100/2008 şi art. 169 din Legea nr. 263/2010, ca urmare a punerii în 
executare a acestei sentinţe. 

Prin OUG nr. 100/2008, modificată prin OUG nr. 209/2008, a fost introdus art. 
782 din Legea nr. 19/2000, prin care a fost reglementat un spor de punctaj pentru 
persoanele care au desfăşurat activităţi în grupele I şi/sau II de muncă. 

Potrivit art. 782 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, acest spor se aplică numai în 
situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează 
stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 3, în funcţie de data naşterii, 
respectiv stagiile complete de cotizare, în funcţie de data deschiderii dreptului la 
pensie, conform prevederilor art. 1671. 

Altfel spus, sporul prevăzut de OUG nr. 100/2008 se aplică numai în cazul 
aplicării stagiilor complete de cotizare obişnuite, nu şi a celor reduse la 20, respectiv 
25 de ani, ca urmare a desfăşurării activităţii în grupele I, respectiv II de muncă. 

Această soluţie legislativă este firească, întrucât în ambele ipoteze rezultă un 
punctaj mediu anual majorat ca urmare a desfăşurării activităţii în grupele I, respectiv 
II de muncă, nefiind justificat ca pentru acelaşi motiv să opereze ambele modalităţi 
de sporire a punctajului. 
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Aşa fiind, la momentul la care nu s-a mai utilizat stagiul complet de cotizare 
prevăzut de anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, adică la momentul punerii în aplicare a 
sentinţei civile sus-menţionate, la solicitarea expresă a reclamantului, prevederile 
OUG nr. 100/2008 au încetat să se aplice. 

De asemenea, prin art. 169 din Legea nr. 263/2010, a fost reglementat un spor 
de punctaj pentru persoanele care au desfăşurat activităţi în grupele I şi/sau II de 
muncă. 

Potrivit art. 169 alin. 2, acest spor nu se aplică în situaţia în care, la 
recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005, pentru 
determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară 
deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special. 

Or în cazul reclamantei, prevederile legale în baza cărora, prin sentinţa sus-
menţionată, a fost stabilit un stagiu complet de cotizare redus în raport cu activitatea 
desfăşurată în grupa I de muncă, prezintă un caracter special în raport cu cele 
generale care reglementează stagiul complet de cotizare al beneficiarilor Legii nr. 
263/2010. 

 Aşa fiind, la momentul la care nu s-a mai utilizat stagiul complet de cotizare 
prevăzut de anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, adică la momentul punerii în aplicare a 
sentinţei civile sus-menţionate, la solicitarea expresă a reclamantului, prevederile art. 
169 din Legea nr. 263/2010 au încetat să se aplice. 

Prin urmare, reclamantul nu a fost îndreptăţit la emiterea unei decizii în sensul 
acordării punctajului suplimentar, în condiţiile în care beneficiază de un stagiu 
complet de cotizare redus de 20 de ani. 

Nu s-a reţinut susţinerea reclamantului în sensul că sunt stagii de cotizare cu 
caracter special numai acelea prevăzute de normele tehnice aprobate prin HG nr. 
1550/2004 (în cazul nevăzătorilor, al persoanelor cu handicap, pentru activităţi 
desfăşurate în zona I de radiaţii, pentru persoanele care lucrează în industria minieră, 
pensiile speciale şi pensiile IOVR), pe de o parte pentru că o hotărâre de guvern 
abrogată prin Legea nr. 263/2010 nu poate limita efectele legii care o abrogă, precum 
şi pentru că nu i se poate recunoaşte acestei hotărâri de guvern rolul de a oferi o 
enumerare limitativă a stagiilor complete de cotizare cu caracter special, în lipsa unei 
prevederi exprese în acest sens. 

Cu privire la ultimul capăt de cerere, instanţa a constatat că reclamantul a 
solicitat obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre pensia cuvenită şi cea încasată, 
actualizată cu rata inflaţiei. Prin decizia civilă menţionată, pârâta a fost deja obligată 
la plata diferenţei dintre pensia cuvenită şi cea încasată ca urmare a reţinerii unui 
stagiu complet de cotizare redus, iar cu privire la punctajul suplimentar solicitat prin 
prezenta cerere, a fost deja arătat că acesta nu este datorat, astfel că nici nu există o 
diferenţă între pensia cuvenită şi cea încasată la plata căreia pârâta să fie obligată.  

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamantul. În motivarea 
recursului său, acesta a arătat următoarele:  

Faptul ca printr-o hotărâre judecătorească (Decizia Civilă nr. 
34/AS/02.02.2010 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa), a obţinut un stagiu de 
cotizare de 20 ani, nu constituie temei pentru a invoca caracterul special in cazul 
determinării punctajului mediu anual având în vedere şi dispoziţiile art.6 alin.(2) din 
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HG 257/2001 care prevede ca documentele doveditoare pentru determinarea stagiului 
de cotizare pot fi, pe lângă actele de pensionare, si o hotărâre judecătoreasca prin care 
s-au reconstituit elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie. Pensiile stabilite 
potrivit unor legi speciale sau unor prevederi cu caracter special, pentru care, stagiul 
complet de cotizare utilizat la stabilirea punctajului mediu anual, respectiv la 
stabilirea drepturilor de pensie este mai mic decât cel prevăzut de legea cadru, legea 
generala aplicabila fiecărui caz in parte, pot fi: pensiile pentru nevăzători, pentru 
persoanele cu handicap, pensiile speciale, etc.(H.G. 267/1990,H.G. 610/1990,H.G. 
407/1990, Legea 119/2010). 

 Casa judeţeană de Pensii nu poate face dovada ca recurentul se încadrează in 
limitele vreunei dispoziţii cu caracter special pentru care sa nu i se poată recalcula 
pensia in baza OUG nr. 100/2008 si art. 169 din Legea nr. 263/2010; mai concret, nu 
se încadrează in excepţia prevăzuta de art.II, lit. "a" din OUG nr. 100/2008 sau de art. 
169 alin.(2) din Legea nr. 263/2010. 

De fapt, drepturile sale de pensie au fost recalculate in baza unei hotărâri 
judecătoreşti - care a îndreptat tot o eroare a Casei judeţene de Pensii in ceea ce 
priveşte stagiul complet de cotizare aplicabil persoanelor ale căror drepturi de pensie 
s-au stabilit anterior datei de 01.04.2001, deci in baza Legii nr.3/1977, art. 14, lege cu 
caracter general. 

Corectarea recalculării pensiei recurentului in urma unei hotărâri judecătoreşti, 
nu constituie temei pentru a invoca "caracterul special" in cazul determinării 
punctajului său mediu anual. 

Condiţiile de muncă au fost deosebite, unitatea a virat in contul asigurărilor 
pentru pensia sa cote mai mari decât pentru condiţiile normale de muncă. 

Intimata nu a formulat întâmpinare. 
În recurs nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a 

susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului 
administrat în cauză, în conformitate cu art. 3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că 
recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 

 Prin decizia civilă nr. 34/AS/2.02.2010 a Curţii de Apel Constanţa pârâta a 
fost obligată să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei în temeiul OUG nr. 
4/2005 cu utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, având în vedere 
tocmai stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă anterior anului 2001, de 25 
ani, 10 luni şi 29 zile. 

Trebuie avut în vedere că prin OUG nr. 100/2008, Legea nr. 218/2008 şi OUG 
nr.209/2008 aprobată prin Legea nr. 155/2009, s-a urmărit înlăturarea discrepanţelor 
existente între persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupele I şi II de 
muncă înainte de data de 1 aprilie 2001. 

Aceeaşi soluţie a fost preluată în Legea nr. 263/2010 în art. 100 care prevede 
majorarea punctajului mediu cu 25% respectiv 50% pentru persoanele care au 
desfăşurat activităţi în grupa I şi II de muncă înainte de 01.04.2001 respectiv în 
condiţii speciale şi deosebite ulterior acestei date dar, pentru a elimina orice diferenţă 
de tratament între asiguraţii care obţin pensie sub imperiul noii legi şi asiguraţii 
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pensionaţi sub imperiul Legii nr. 3/1977 şi Legii nr. 19/2000, prevede aceeaşi soluţie 
în art.169 în favoarea acestor din urmă asiguraţi. 

Prin aceste acte normative s-a urmărit asigurarea unui cadrul legal unitar pe 
baza căruia să se recalculeze pensiile persoanelor care au activat în grupa I sau II de 
muncă şi astfel să se înlăture inechitatea rezultată de determinarea punctajului mediu 
anual prin raportare la stagiul de cotizare prevăzut în anexa III la Legea nr. 19/2000 
în cazul persoanelor care potrivit Legii nr. 3/1977 se puteau pensiona după împlinirea 
unui stagiu  de 20 ani – pentru grupa I, respectiv 25 ani – pentru grupa II sau prin 
raportare la stagiul complet de cotizare prevăzut de Anexa 5 la Legea nr. 263/2010. 

Aşa cum a arătat Curtea Constituţională în decizia 1126/16.10.2008 (publicată 
în Monitorul Oficial nr.778 din 20.11.2008), legiuitorul este liber să stabilească 
drepturile de asigurări sociale cuvenite, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, 
modul de calcul şi cuantumul lor valoric, putând să instituie, în acelaşi timp, 
tratamente juridice diferenţiate în cazul unor situaţii obiectiv diferite avute în vedere. 

Aşadar, prin actele normative indicate, legiuitorul a stabilit un beneficiu pentru 
persoanele care au activat în grupa I şi II de muncă, pensionate anterior anului 2001, 
beneficiu echivalent matematic cu rezultatul determinării punctajului mediu anual 
prin raportare la un stagiu complet de cotizare de 20 de ani respectiv 25 de ani. 

Legiuitorul a urmărit însă şi înlăturarea inechităţilor rezultate din determinarea 
punctajului mediu anual prin raportarea tot la stagiul complet de cotizare prevăzut de 
Legea nr. 19/2000 respectiv Legea nr. 263/2010 a punctajului realizat de către 
persoanele care au activat doar o perioadă în  grupele I şi II de muncă respectiv în 
condiţii speciale sau deosebite. 

Astfel, persoanele care nu îndeplineau condiţiile legale pentru a beneficia de 
calcularea punctajului mediu anual prin folosirea unui stagiu complet de cotizare de 
20 ani sau 25 ani în acord cu prevederile OUG nr.4/2005  puteau beneficia de 
prevederile OUG nr. 100/2008 de majorarea punctajului pentru activitatea desfăşurată 
în grupa I de muncă respectiv grupa II de muncă în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 263/2010, această măsură fiind una cu caracter echivalent, de natură a înlătura 
inechităţile care rezultă din recalcularea pensiei tocmai pentru că majorarea 
punctajului mediu anula prin folosirea unui stagiu complet de cotizare mai mic nu 
poate opera decât în cazul pensionarilor care au realizat cel puţin 25 ani în grupa II 
sau 20 ani în grupa I în timp ce pensionarii care nu îndeplineau aceste condiţii nu 
beneficiau de o majorare a punctajului. 

Este adevărat că prevederile art. 782(2) din Legea nr. 19/2000 (introdus prin 
Legea nr. 218/2008, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 209/2008), erau mai 
clare în acest sens întrucât stabileau în mod expres că beneficiul acordat de aceste 
legi nu se aplică în cazul în care punctajul mediu anual nu a fost stabilit prin raportare 
la stagiul complet de cotizare indicat în Anexa III la Legea nr. 19/2000 în timp ce 
actuala reglementare, în art.169 din Legea nr. 263/2010 se referă la situaţia în care 
punctajul mediu anual a fost determinat prin raportare la vechimea în muncă necesară 
deschiderii drepturilor de pensie prevăzută de acte normative cu caracter special. 

Dar, în interpretarea sintagmei „acte normative cu caracter special” trebuie 
avut în vedere şi scopul legii. 
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O altă interpretare nu numai că nu este de natură a înlătura inechităţile rezultate 
din modul diferit de calcul al punctajului mediu anual prevăzut de acte normative 
diferite în cazul unor persoane ce se regăsesc în situaţii similare sau identice din 
punct de vedere al activităţii în grupa I sau de II de muncă respectiv în condiţii 
speciale sau deosebite, dar au obţinut pensie în perioade diferite, dar este chiar de 
natură a crea o situaţie discriminatorie între acestea. 

Astfel, într-o interpretarea precum cea a recurentului, art. 169 din Legea nr. 
263/2010 ar genera un dublu beneficiu determinat de aceeaşi cauză – activitatea 
desfăşurată în grupa I de muncă; reclamanta a beneficiat de creşterea punctajului 
mediu anual prin recalcularea acestuia în conformitate cu OUG nr. 4/2005 raportat la 
un stagiu complet de cotizare de 20 de ani în loc de 30 de ani ceea ce atrage o 
majorare a rezultatului prin reducerea numitorului raportului; reclamanta ar beneficia 
şi de o majorare cu 50% a punctajului mediu anual. 

Pe de altă parte, în cazul persoanelor pensionate sub imperiul Legii nr. 
263/2010, chiar în condiţii identice de vechime în grupa I sau II respectiv în condiţii 
speciale sau deosebite în care se asimilează activităţile în grupa I sau II de muncă, ar 
fi aplicabil doar beneficiul prevăzut de art.100 din Legea nr. 263/2010 adică 
majorarea punctajului cu 50% respectiv 25% după caz, fără a beneficia însă şi de 
reducerea stagiului complet de cotizare faţă de cel stabilit în Anexa 5 din Legea nr. 
263/2010 şi deci de creşterea punctajului mediu anual din acest motiv. 

Ceea ce a urmărit legiuitorul prin prevederile legale menţionate, în contextul 
modificărilor aduse modului de stabilire a pensiilor prin Legea nr. 19/2000 şi Legea 
nr. 263/2010, a fost să valorifice în favoarea asiguraţilor cât mai echitabil activitatea 
desfăşurată în grupele I şi II de muncă respectiv în condiţii speciale sau deosebite, 
inclusiv în cazul celor care nu au realizat stagii minime de 20 respectiv 25 de ani ci 
perioade mai mici, asigurând un tratament egal al activităţilor desfăşurate. 

Ca urmare, interpretarea art.169 din Legea nr. 263/2010 trebuie făcută în acord 
cu scopul legii şi nu într-o modalitate contrară acesteia ce ar crea situaţii 
discriminatorii între asiguraţi aflaţi în situaţii similare sau identice, situaţii pentru care 
nu există nici o justificare. Trimiterea la legi speciale din art. 169 din Legea nr. 
263/2010 trebuie înţeleasă în sens larg, ca o trimitere la norme cu caracter special. 

Or, art. 14 din Legea nr. 3/1977 avea un caracter special derogatoriu de la 
norma cuprinsă în art.12 care stabilea ca regulă generală vechimea în muncă necesară 
deschiderii dreptului la pensie la 30 ani pentru bărbaţi respectiv 25 ani pentru femei. 

De altfel, între norma specială din art.14 al Legii nr. 3/1977 şi normele din HG 
nr.267/1990, 610/1990 , 407/1990 nici nu există diferenţe, stabilirea stagiilor reduse 
în anumite condiţii ca fiind un stagiu suficient pentru pensionare fiind o aplicare a 
prevederilor art. 14 din Legea nr. 3/1977 în domeniul activităţilor miniere respectiv al 
activităţilor de cercetare, explorare, exploatare si prelucrare a materiilor prime 
nuclear, activităţi încadrate în grupele I sau II de muncă, respectiv a prevederilor cu 
caracter special din art.89 al Legii nr. 3/1977 privitor la nevăzători. 

 Ca urmare, fiind beneficiar al unui mod de calcul la rândul său stabilit printr-o 
lege specială – art.4 din OUG nr. 4/2005 cu aplicarea HG nr.1550/2004, care a 
implicat folosirea unui stagiu complet de cotizare redus ce a determinat creşterea 
punctajului mediu anual, reclamantul nu poate beneficia şi de majorarea punctajului 
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mediu anual corespunzător aceluiaşi stagiu de cotizare realizat în grupe speciale de 
muncă prin aplicarea dispoziţiilor OUG nr.100/2008 respectiv ale art.169 din Legea 
nr. 263/2007. 

În consecinţă, punctajul mediu anual calculat prin decizia de pensie 
nr.236978/31.01.2012 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa în executarea 
hotărârii judecătoreşti anterioare nu poate fi la rândul său majorat prin aplicarea unui 
spor pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă respectiv grupa II de muncă. 
Nefiind vorba de un calcul eronat al punctajului mediu anual nu este aplicabil nici 
art.107 al.1 din Legea nr. 263/2010. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod.pr.civ. se va respinge  
recursul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 159/AS/02.04.2013 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
30. Data de la care începe să curgă termenul de contestare a deciziilor 

emise de casele de pensie. Necesitatea asigurării caracterului efectiv al dreptului 
de a formula contestaţia. 

 
Termenul de contestare a deciziilor emise de casele de pensii începe să curgă de la data 

comunicării acestora; împrejurarea că asiguratul a încasat pensia stabilită prin decizia contestată 
nu este suficientă pentru ca acesta să poată fi prezumat a cunoaşte modul de stabilire a pensiei şi, 
pe cale de consecinţă, pentru a putea formula contestaţia; doar după comunicarea deciziei 
asiguratul, luând cunoştinţă  de conţinutul său, poate verifica corectitudinea ei şi are posibilitatea 
efectivă de a-şi exercita dreptul de a formula contestaţia astfel încât termenul de formulare a 
acesteia nu începe să curgă înainte de data comunicării deciziei. 

 
Art.86, alin.2 şi 3, şi art. 87 din Legea 19/2000 

Art. 106 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 263/2010 
 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa reclamantul  a chemat 
în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, solicitând instanţei ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa să oblige pârâta la emiterea unei decizii de recalculare a 
pensiei, în raport de adeverinţa nr. […]. 
 Totodată, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata diferenţei de drepturi 
de pensie cuvenite începând cu luna următoare depunerii cererii de recalculare. 
 În motivarea cererii, reclamantul a arătat că adeverinţa depusă la casa de pensii 
întruneşte condiţiile de formă prevăzute de art. VI din OUG 4/2005 şi face referire la 
sporuri cu caracter permanent, potrivit art. 164 din Legea 19/2000.Cu toate că pârâta 
avea obligaţia de a se pronunţa prin decizie în termen de 45 de zile de la data 
depunerii cererii de recalculare, acest termen a fost cu mult depăşit, peste limita 
rezonabilă prezumată. 
 În apărare, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
acţiunii, arătând că adeverinţa invocată de reclamant a fost fructificată prin emiterea 
deciziei nr. […]/09.12.2010.Această decizie a devenit definitivă, întrucât nu a fost 
contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, potrivit dispoziţiilor art. 87 din 
Legea 19/2000. 
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 În dovedirea celor susţinute, pârâta a depus la dosar decizia nr. 
[…]/09.12.2010 şi documentaţia pe baza căreia a fost emisă aceasta. 
 Prin precizări scrise depuse la dosar la data de 02.10.2012, reclamantul a 
învederat că obiectul acţiunii este reprezentat de contestaţia formulată împotriva 
deciziei nr. […]/09.12.2010, solicitând totodată obligarea pârâtei la emiterea unei noi 
decizii având în vedere toate sporurile, stagiile de cotizare şi contribuţiile la CAS 
dovedite cu adeverinţe depuse la dosarul administrativ. 
 Faţă de aceste precizări ale reclamantului, pârâta a invocat excepţia tardivităţii 
formulării contestaţiei, depunând totodată la dosar dovada comunicării către 
reclamant a deciziei de pensionare. 
 Prin sentinţa civilă nr.789/13.02.2013 pronunţată  de Tribunalul 
Constanţa s-a admis excepţia tardivităţii formulării acţiunii şi, în consecinţă, s-a 
respins acţiunea formulată de  reclamant ca fiind tardivă. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:
 Prin cererea înregistrată la instituţia pârâtă sub nr. […]/20.08.2009, 
reclamantul a solicitat recalcularea pensiei pe baza adeverinţei nr. […].               

 Cererea de recalculare a fost soluţionată de pârâtă prin decizia nr. 
[…]/09.12.2010, fiind stabilită în favoarea reclamantului o pensie pentru muncă 
depusă şi limită de vârstă în cuantum de 1.543 lei, corespunzătoare unui punctaj 
mediu anual de 2,14741 puncte. Împotriva acestei decizii, reclamantul a formulat 
contestaţie în cadrul dosarului de faţă, contestaţia sa fiind înregistrată pe rolul 
instanţei la data de 02.20.2012, ca urmare a modificării acţiunii iniţiale având ca 
obiect recalculare pensie. 

Potrivit art. 87 din Legea 19/2000, sub imperiul căreia a fost emisă decizia, 
aceasta a fost supusă unui termen de contestaţie de 45 de zile de la comunicare. Deşi 
nu există o dispoziţie legală expresă în acest sens, din interpretarea sistematică a 
textului indicat rezultă instituirea obligaţiei de comunicare a deciziei în sarcina casei 
de pensii. 

În condiţiile în care legea specială nu detaliază modalitatea concretă de 
efectuare a comunicării actului, devin incidente dispoziţiile de drept comun în 
materia comunicării actelor de procedură, instituite prin art.86 C.proc.civ. În 
consecinţă, această comunicare se realizează de către casa de pensii fie prin angajaţii 
proprii, fie prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire sau prin alte 
mijloace care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. 

Stabilirea unei asemenea proceduri are ca finalitate nu doar asigurarea 
înştiinţării persoanei interesate despre emiterea unui act, ci şi stabilirea cu certitudine 
a datei de la care aceasta a luat la cunoştinţă despre respectivul înscris, în vederea 
determinării momentului de început pentru anumite termene de decădere. Prin 
urmare, ceea ce interesează pentru verificarea respectării unui asemenea termen este 
în final stabilirea fără nici o putinţă de tăgadă a înştiinţării persoanei interesate în 
legătură cu emiterea actului supus contestaţiei şi a momentului la care această 
înştiinţare s-a produs, comunicarea actului fiind doar mijlocul procedural prin care se 
asigură această aducere la cunoştinţă.  

În cauza de faţă, reclamantul a susţinut că termenul de 45 de zile nu a început 
să curgă, din moment ce pârâta nu a făcut dovada comunicării deciziei din data de 
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09.12.2010. Prin urmare, sarcina probei, pentru dovedirea respectării obligaţiei de 
comunicare, a revenit pârâtei, care în acest sens a depus la dosar un extras din 
registrul de comunicări, din examinarea căruia rezultă predarea la poştă a deciziei de 
pensionare emisă pe numele reclamantului, la data de 14.12.2010.   

Totodată, pârâta a precizat că nu se mai află în posesia dovezii de confirmare a 
primirii deciziei, dată fiind perioada de peste 2 ani scursă de la momentul 
comunicării.  

Faţă de aceste împrejurări, instanţa apreciază că formularea unei contestaţii 
înregistrată abia la data de 02.10.2012, având ca obiect decizia de pensionare emisă la 
data de 09.10.2012, nu poate determina concluzia respectării termenului de decădere 
impus de lege. 

În acest sens, trebuie reţinut că în materia pensiilor din sistemul public, dată 
fiind modalitatea de plată a acestora, prin emiterea lunară a unor cupoane în cuprinsul 
cărora se menţionează şi punctajul aferent pensiei, nu se poate prezuma că 
beneficiarul pensiei se află în imposibilitate de a constata modificările ce intervin în 
calcularea punctajului mediu anual şi care constituie un indiciu clar al existenţei unei 
decizii de pensionare. Împrejurarea că pensionarul a acceptat încasarea pensiei timp 
de 2 ani şi nu a întreprins nici un demers legat de verificarea situaţiei pensiei, îi este 
imputabilă, iar această culpă nu poate fi transferată asupra casei de pensii, prin 
acceptarea formulării unei contestaţii cu depăşirea termenului legal, în condiţiile în 
care dovada de comunicare a deciziei de pensionare nu a mai fost păstrată.  

A accepta că în lipsa unei dovezi de comunicare ce nu se mai regăseşte în 
materialitatea sa, deşi există proba certă a predării deciziei de pensionare la oficiul 
poştal, beneficiarul pensiei se află încă în termenul de contestare a unei decizii, care 
se poate situa chiar într-un trecut mai îndepărtat decât în cazul de faţă, înseamnă a 
recunoaşte posibilitatea pensionarului de a alege orice moment de formulare a 
contestaţiei, după ce a încasat ani de zile o pensie stabilită prin respectiva decizie. Or, 
o asemenea finalitate este contrară celei urmărite de legiuitor prin stabilirea unui 
termen expres de contestare a deciziei. 

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamantul. În motivarea 
recursului său, acesta a arătat următoarele: 

Pârâta nu a făcut dovada comunicării deciziei de pensionare printr-un act 
oficiat, cum ar fi scrisoarea recomandată sau aviz  de primire. Cea care este 
îndatorată să facă dovada tardivităţii sesizării instanţei este pârâta, întrucât ea a 
invocat şi susţinut sancţiunea pentru depăşirea termenului legal de sesizare a 
instanţei, astfel că dispoziţiile art. 1169 cod civil au o deplină aplicabilitate. Aceasta 
cu atât mai mult cu cât art. 86 alin.3 din Legea nr.19/2000 obligă C.J.P. Constanţa să 
comunice în scris persoanei care a solicitat pensionarea, decizia de pensionare în 
termen de 5 zile de la data emiterii, iar potrivit art. 1170  cod civil, această dovadă se 
poate face numai cu înscrisuri, iar interesul păstrării lor, pentru că a invocat excepţia, 
revenea exclusiv pârâtei. În consecinţă, instanţa soluţionat cauza fără a intra în 
cercetarea fondului, motiv pentru care în conformitate cu disp. art. 312 alin. 3 cod 
pr.civilă, se solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.  

Intimata nu a formulat întâmpinare. 
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În recurs nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a 

susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului 
administrat în cauză, în conformitate cu art. 3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că 
recursul este fondat pentru următoarele considerente: 

 Potrivit art. 169 al.2 din Legea nr. 19/2000, cererea de recalculare a pensiei 
urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute 
pentru cererea de pensionare. 

În conformitate cu art.86 alin.2 şi 3 din Legea nr. 19/2000, decizia casei de 
pensii trebuie să cuprindă temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau 
se respinge cererea şi se comunică în scris asiguratului în termen de 5 zile de la data 
emiterii. Aceste prevederi sunt reluate şi în art. 106 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 
263/2010. 

Pe de altă parte, art. 87 alin.2 din Legea nr. 19/2000 stabilea că termenul de 
contestare a deciziei curge de la data comunicării. Soluţia este preluată în art. 149 
alin.1 din Legea nr. 263/2010. 

Comunicarea deciziei de pensie este esenţială pentru exercitarea dreptului 
asiguratului de a o contesta şi pentru caracterul efectiv al acestui drept. 

Astfel, prin comunicarea deciziei de pensie, asiguratul ia cunoştinţă de 
conţinutul acesteia, putând analiza temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora s-a 
emis decizia şi, astfel, putând verifica modul de valorificare a anumitor stagii de 
cotizare. Numai cunoscând aceste elemente asiguratul are posibilitatea de a formula o 
contestaţie împotriva deciziei de pensii, în caz contrar acest drept neputând fi 
exercitat în mod efectiv. 

Ca urmare, împrejurarea că asiguratul a încasat pensia stabilită prin decizia de 
pensie nu este suficient pentru ca acesta să poată fi prezumat a cunoaşte modul de 
stabilire a pensiei sale şi, pe cale de consecinţă, pentru a putea formula o contestaţie 
împotriva deciziei de pensie. 

În cauză se constată că intimata pârâtă nu a probat comunicarea deciziei de 
pensie contestate către recurentul reclamant care, de altfel, nu recunoaşte efectuarea 
unei astfel de comunicări. 

Pârâta a depus la dosar o listă a unor decizii de pensie şi a beneficiarilor 
acestora, susţinând că aceste decizii de pensie ar fi fost comunicate prin scrisoare 
recomandată beneficiarilor respectivi. 

Dar, din lista depusă de pârâtă nu rezultă nici măcar dovada primirii de către 
serviciul poştal a pretinselor scrisori recomandate, nici prin aplicarea ştampilei poştei 
pe un borderou al scrisorilor nici în alt mod şi, în plus, în lista respectivă nu este 
indicată nici adresa la care s-ar fi efectuat pretinsa comunicare a deciziei. 

Ca urmare, contrar celor reţinute de prima instanţă nu se poate considera că 
pârâta a făcut dovada comunicării deciziei contestate către reclamant la o dată 
anterioară depunerii ei ataşat întâmpinării. 

În aceste condiţii, contestarea deciziei de pensie prin precizările depuse la 
02.10.2012 apare formulată în termen legal raportat la data comunicării deciziei 
contestate odată cu întâmpinare, care rezultă a fi fost făcută la data de 19.09.2012 în 
şedinţă publică astfel cum s-a menţionat în încheierea de la acel termen. 



 

 163 

Rezultă astfel că în mod greşit Tribunalul a admis excepţia tardivităţii 
formulării contestaţiei şi, pe cale de consecinţă, în mod greşit nu a mai intrat în 
cercetarea fondului cauzei. 

Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 312 alin.61  Cod.pr.civ. se va 
admite recursul şi se va casa sentinţa recurată cu trimitere spre rejudecare la 
Tribunalul Constanţa în vederea soluţionării fondului. 

Decizia civilă nr. 563/AS/24.09.2013 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
31. Recalculare drepturi de pensie cu includerea în baza de calcul şi a 

veniturilor de la rubrica ”acord”. 
 

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010, sistemul public de pensii 
se organizează şi funcţionează având ca principiu de bază principiul contributivităţii, conform 
căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele 
fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-
se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.  

Prin art. 19 din acelaşi act normativ se prevăd următoarele: „constituie stagiu de cotizare 
perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în 
sistemul public de pensii…” 

Conform art.8 şi 9, art. 117 din Legea nr. 57/1974 şi art. 4 şi 5 din Legea nr. 2/1983 prin 
care se reglementau lucrul în acord global şi instituia forma de retribuire în acord global, 
veniturile realizate prin munca în acord global nu aveau natura unor sporuri, ci la acea vreme, ele 
reprezentau însăşi o formă de retribuire.  

Drepturile obţinute în acest mod erau supuse plăţii contribuţiei la bugetul asigurărilor 
sociale, nefiind exceptate de la această obligaţie, conform art. 2 din Decretul nr. 389/1972.  

Prin art. 21 alin.1 lit. b din Legea nr. 3/1977 se prevedea faptul că: ”media retribuţiilor 
tarifare lunare care se ia în considerare la calcularea pensiei se stabileşte pe baza retribuţiei 
tarifare de încadrare corespunzătoare la 204 ore, pentru cei retribuiţi cu ora, inclusiv pentru 
personalul care lucrează în acord”.  

În consecinţă, la veniturile obţinute de către reclamant în acord global se achitau 
contribuţii de asigurări sociale şi se luau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.  

 
Legea nr. 263/2010 

Decizia ICCJ nr.19/17.10.2011 
Art.8 şi 9, art. 117 din Legea nr. 57/1974 

Art. 4 şi 5 din Legea nr. 2/1983 
 

 Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 
8023/88/2012, contestatorul [...] a formulat cerere de chemare în judecată împotriva 
intimatei Casa Judeţeană de Pensii – Tulcea pentru ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să se dispună obligarea intimatei să-i emită o decizie de recalculare a 
drepturilor de pensie cu includerea în baza de calcul şi a veniturilor menţionate la 
rubrica „acord” conform adeverinţei nr. 9200/5729/2012 emisă de S.C. [...] Tulcea 
S.A. 
 In motivare, contestatorul a arătat că în perioada 29.08.1979 – 06.03.1990 a 
fost angajat ca maistru sudor – construcţii nave la [...] Tulcea. 
 A precizat că în această perioadă a lucrat în sistemul de salarizare în acord 
global. 
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 A menţionat că s-a adresat intimatei cu o cerere prin care a solicitat să-i fie 
recalculată pensia însă, Casa Judeţeană de Pensii – Tulcea i-a răspuns că punctajul i-a 
fost calculat corect, veniturile suplimentare cu titlu de acord global nefiindu-i luate în 
calcul deoarece nu au caracter de spor permanent. 
 A mai precizat contestatorul că fosta societate angajatoare i-a reţinut şi achitat 
contribuţia de asigurări sociale şi pentru aceste venituri. 
 In dovedire, contestatorul a depus la dosarul cauzei: bilete de ieşire din spital, 
decizia nr. 6[...]4/2012 şi carte de identitate. 
 In apărare, intimata a depus la dosarul cauzei, întâmpinare, adresele nr. 
31785/2012, nr. 28636/2012, cererea înregistrată sub nr. 31435/2012, Hotărârea nr. 
4015/2013 pronunţată de Comisia Centrală de Contestaţii, adeverinţa nr. 
9200/5729/2012, decizia nr. 6[...]4/2012 şi Ordinul nr. 1147/2011. 
 La data de 27.02.2013, C.N.P.P. Bucureşti a transmis la dosarul cauzei 
Hotărârea nr. 4015/2013 a Comisiei Centrale de Contestaţii. 
 Prin întâmpinare, intimata a arătat că, prin cererea înregistrată sub nr. 
28636/2012, contestatorul a solicitat recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor 
realizate sub formă de acord global şi ore suplimentare aşa cum sunt cuprinse în 
adeverinţa nr. 9200/57297/2012 eliberată de [...] Tulcea pentru perioada 1979 – 1990 
însă, prin Decizia nr. 6[...]4/2012 i-a fost respinsă cererea motivat de faptul că 
veniturile respective nu sunt sporuri cu caracter permanent prevăzute în Anexa nr. 15 
din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin H.G. nr. 
257/2011.  
 A precizat intimata că decizia nr. 6[...]4/2012 a fost contestată la Comisia 
Centrală de Contestaţii iar aceasta, prin Hotărârea nr. 4015/2013, a respins contestaţia 
ca neîntemeiată. 
 A solicitat intimata să fie respinsă contestaţia ca nefondată şi menţinerea ca 
legală şi temeinică a Hotărârii nr. 4015/2013 a Comisiei Centrale de Contestaţii. 

Prin sentinţa civilă nr. 1924/13.03.2013, Tribunalul Tulcea a admis contestaţia 
promovată de [...], în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Tulcea şi a 
obligat intimata sa emită o decizie de recalculare a drepturilor de pensie ale 
contestatorului cu includerea in baza de calcul si a veniturilor menţionate la rubrica 
“acord”, conform adeverinţei nr. 9200/5729/30.10.2012 emisa de SC „[...]” Tulcea 
S.A. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
Prin cererea nr. 28636 din 05.11.2012, contestatorul a solicitat recalcularea 

pensiei prin includerea în baza de calcul a veniturilor din adeverinţa nr. 
9200/57297/2012 emisă de S.C. „[...]” Tulcea. 

Intimata i-a emis contestatorului decizia nr. 6[...]4/2012 prin care i-a respins 
cererea de recalculare. 

S-a reţinut că, din adeverinţa emisă de S.C. „[...]” Tulcea rezultă că 
contestatorul a fost retribuit în acord global în perioada aprilie 1980 – februarie 1990, 
iar pentru veniturile realizate s-au reţinut şi virat contribuţiile la bugetul asigurărilor 
sociale. Adeverinţa evidenţiază în mod detaliat veniturile realizate de contestator în 
perioada sus-menţionată. 
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S-a reţinut de asemenea că, la punctul VI din Anexa 1 la O.U.G. nr. 4/2005, se 
face într-adevăr menţiunea conform cu care nu sunt luate în calcul, la stabilirea 
punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, 
conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, următoarele: formele de 
retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote 
procentuale; participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice; 
premiile anuale şi primele acordate în cursul anului pentru realizări deosebite; 
recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de 
activitate; diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi 
transfer; drepturile de autor; drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul 
desfacerii contractului de muncă; al 13-lea salariu; alte sporuri care nu au avut un 
caracter permanent. 

Din modul în care a fost formulată această enumerare reiese că aceasta nu are 
un caracter exhaustiv ci doar exemplificativ, în sensul că pot exista şi alte venituri 
care nu se iau în calcul la stabilirea pensiei, în măsura în care îndeplinesc aceleaşi 
criterii ca şi veniturile enumerate. 

Aşadar, din formularea acestei menţiuni rezultă că nu pot fi luate în calcul 
acele venituri care, pe de o parte, nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, 
conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 şi care, pe de altă parte, nu au 
avut caracter permanent. 

Reiese deci că, dacă anumite venituri au fost avute în vedere de legislaţia 
anterioară datei de 01 aprilie 2001 la calcularea pensiei şi au avut un caracter 
permanent, aceste venituri trebuie avute în vedere la stabilirea pensiei şi, nu pot fi 
incluse între veniturile la care se referă menţiunea de la pct. VI din anexa 1 la O.U.G. 
nr. 4/2005, care nu sunt avute în vedere la stabilirea pensiei. Nu se poate accepta ca, o 
perioadă în care un asigurat a fost retribuit în acord global să nu fie avută în vedere în 
nici un mod la stabilirea stagiului de cotizare şi, implicit, a punctajului mediu anual 
pe baza căruia se determină pensia, întrucât o astfel de concluzie ar contraveni 
principiului contributivităţii, potrivit cu care fondurile de asigurări sociale se 
constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante 
la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite. 

În egală măsură, art. 3 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat prevede că: 

(1) „Dreptul la pensia de asigurări sociale este recunoscut tuturor cetăţenilor 
ţării care au desfăşurat o activitate permanentă pe baza unui contract de muncă şi 
pentru care unităţile socialiste au depus contribuţia prevăzută de lege, la fondul 
asigurărilor sociale de stat. 

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor de asigurări sociale de stat se 
constituie din contribuţiile pe care le plătesc unităţile socialiste, precum şi din sumele 
alocate în acest scop, de la bugetul de stat”. 
 Aceeaşi obligaţie legală impusă angajatorului s-a regăsit şi în prevederile Legii 
nr. 49/1992, care a modificat Decretul nr. 389/1972, ambele acte normative fiind 
abrogate la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000. 
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  De asemenea, trebuie reţinut că art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 
stabileşte că numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea 
salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile sau, după caz, a 
venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de 
asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice. 
 Aşadar, în măsura în care un anumit venit a avut caracter permanent şi, ca 
urmare, a constituit baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale, acesta 
trebuie avut în vedere la determinarea pensiei. 
 Totodată, menţiunea cuprinsă la punctul VI din Anexa 1 la O.U.G. nr. 4/2005 
trebuie interpretată prin raportare la întreg conţinutul său. 

Formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de 
tarife sau cote procentuale, sunt indicate printre sursele unor venituri care nu sunt 
luate în calcul la determinarea punctajului mediu anual în baza Legii nr. 19/2000, 
numai pentru că îndeplinesc condiţiile enunţate anterior, respectiv nu au făcut parte 
din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 şi, 
pe de altă parte, nu au avut un caracter permanent. 

Se observă că, în cazul contestatorului, aceste două condiţii nu sunt îndeplinite. 
Veniturile obţinute în perioada la care se referă contestatoarea nu aveau caracterul 
unui spor. Veniturile obţinute de contestator în respectiva perioadă, erau venituri cu 
caracter permanent, pentru care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale, astfel 
cum atestă însăşi emitentul adeverinţei nr. 9200/5729/2012. 
 În consecinţă, trebuie avute în vedere prevederile legale în vigoare în 
respectiva perioadă şi specificul activităţii desfăşurate de contestator. 

Salariul lunar al contestatorului era media lunară a veniturilor în perioada 
respectivă, contribuţia pentru asigurări sociale fiind corespunzătoare acestei valori. 

 Astfel, diferenţa dintre suma totală primită pentru o anumită perioadă de 
activitate şi suma salariilor tarifare nu constituie un spor, ci tot o parte a salariului, 
pentru care însă era stabilită o modalitate specială de plată, în anumite cote 
procentuale, plăţile efectuate de angajator fiind repartizate inegal în perioada de 
referinţă.  

 De asemenea, trebuie avut în vedere şi că, in conformitate cu prevederile art. 2 
din Decretul nr. 389/1972: „Contribuţia pentru asigurările sociale de stat nu se 
datorează asupra sumelor reprezentând: drepturile plătite asiguraţilor din fondurile 
asigurărilor sociale de stat; drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul 
desfacerii contractelor de muncă; diurnele de deplasare, detaşare şi indemnizaţiile 
de transferare; drepturile de autor sau de colaborator extern; retribuţiile pentru 
executarea de lucrări sau pentru prestarea de servicii pe bază de contracte civile ori 
pentru alte categorii de lucrări care nu au la bază contracte de muncă reglementate 
ca atare prin legislaţia muncii; premiile acordate de unităţile economice din 
beneficiile realizate”. 

 Aşadar, veniturile obţinute de contestator în plus faţă de salariul tarifar nu 
constituiau un spor cu caracter nepermanent pentru care nu se achitau contribuţii de 
asigurări sociale. 
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Totodată, se observă că, potrivit Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat şi asistenţă socială, veniturile obţinute în sistemul de salarizare în 
acord global erau avute în vedere la stabilirea drepturilor de pensie.  

Astfel, potrivit art. 21 alin. 1) lit. b din Legea nr. 3/1977: 
„Media retribuţiilor tarifare lunare care se ia în considerare la calcularea 

pensiei se stabileşte pe baza: 
b) retribuţiei tarifare de încadrare, corespunzătoare la 204 ore, pentru cei 

retribuiţi cu ora, inclusiv pentru personalul care lucrează în acord”. 
Aşa fiind, contestatorul este îndreptăţit să beneficieze de calcularea punctajului 

mediu anual în concordanţă cu contribuţiile realizate la fondul asigurărilor sociale. 
 Conform prevederilor art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi 

recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia. 
În egală măsură, această prevedere este aplicabilă şi în cazul în care nu s-au 

valorificat în cadrul unui stagiu de cotizare, anumite date cu privire la veniturile reale 
obţinute de beneficiar, fiind vorba de o valorificare incorectă a stagiului de cotizare 
respectiv. 

Faţă de considerentele expuse mai sus, reţinând şi prevederile legale citate, 
instanţa a admis contestaţia obligând intimata să emită o decizie de recalculare a 
drepturilor de pensie ale contestatorului, cu includerea în baza de calcul şi a 
veniturilor menţionate la rubrica „acord”, conform adeverinţei nr. 
9200/5729/30.10.2012 emisă de S.C. „[...]” Tulcea S.A. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Tulcea, invocând în esenţă următoarele :  

Potrivit art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice :”pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de 
cotizare prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia”.  

Art.96 alin. 2 din legea nr. 263/2010 prevede că: ”Punctajul lunar se 
calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a 
venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică”.  

În ce priveşte perioadele anterioare intrării în vigoare, Legea nr. 263/2010 
conţine dispoziţii tranzitorii speciale, arătând în cuprinsul art. 165 alin. 1 şi 2 că:  

(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 
aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul 
de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:  

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977 ;  
b)salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;  
c) salariile brute de la data de 1 ianuarie 1991.  
La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. 1 se au 

în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au 
făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt 
înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, 
conform legislaţiei în vigoare.  
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De asemenea, sporurile cu caracter permanent care, anterior datei de 
01.04.2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi se valorifică la 
recalcularea dreptului de pensie sunt cele cuprinse în Anexa 15 din H.G. nr.257/2011 
pentru aprobare  Normelor de aplicare a legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice.  

La pct. VI Anexa 15 din H.G. nr. 257/2011 se prevede că: Nu sunt luate în 
calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu  au făcut parte din baza de 
calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie  2001: formele de 
retribuire în acord sau cu bucata, în regie  ori după timp, pe bază de tarife sau cote 
procentuale; formele de retribuire pentru „orele suplimentare” realizate peste 
programul normal de lucru:  

În adeverinţa nr.9200/57297/30.10.2012, eliberată de SC „[...] Tulcea pentru 
perioada 1979 – 1990, se menţionează că intimatul a beneficiat de venituri realizate 
în forma de salarizare acord global şi venituri pentru lucrări suplimentare.  

Comisia Centrală de contestaţii a constatat că, în mod corect şi cu respectarea 
întocmai a prevederilor legale, prin decizia nr. 6[...]4/29.11.2012, Casa judeţeană de 
Pensii nu a valorificat următoarele venituri înscrise în adeverinţa nr. 
9200/57297/2012 emisă de SC „[...]”  Tulcea şi anume :  

- veniturile brute, întrucât art. 165 din Legea nr. 263/2010 prevede că la 
determinarea punctajelor lunare, pentru perioada anterioară datei de 01.04.2001, se 
utilizează salariile brute sau nete, după caz, precum şi sporurile cu caracter permanent 
care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei 
de 01.04.2001;  

- sumele cu titlu de acord global şi veniturile pentru lucrări suplimentare, 
pentru că aceste venituri nu constituie sporuri cu caracter permanent, conform Anexei 
nr. 15 la Normele de aplicare a Legii nr.263/2010 aprobate prin H.G.nr.257/2011 şi 
nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 
1 aprilie 2001.  

Analizând sentinţa recurată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins 
recursul ca nefondat, pentru următoarele considerente :  

Prin cererea înregistrată sub nr. 28636/05.11.2012 la C.J.P. Tulcea, 
contestatorul a solicitat recalcularea pensiei prin includerea în baza de calcul a 
veniturilor, din adeverinţa nr. 9200/57297/2012 emisă de SC „[...]” SA Tulcea. 

Prin decizia nr. 6[...]4/29.11.2012, C.J.P. Tulcea a respins cererea de 
recalculare a pensiei motivat de faptul că veniturile brute realizate din adeverinţa nr. 
9200/5729/30.10.2012 nu reprezintă sporuri cu caracter permanent prevăzute în 
anexa nr. 15 din Normele  de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin 
H.G. nr.257/2011.  

Din adeverinţa nr. 9200/57297/2012, emisă de SC „[...]” SA Tulcea, rezultă că 
reclamantul a fost retribuit în acord global în perioada aprilie 1980 – februarie 1990, 
iar pentru veniturile realizate s-au reţinut şi virat contribuţiile de la bugetul 
asigurărilor sociale. Adeverinţa evidenţiază în mod detaliat veniturile realizate în 
perioada sus menţionată.  

Potrivit art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, la determinarea punctajelor 
lunare pentru perioada anterioară datei de 01.04.2001 se utilizează salariile brute sau 
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nete, după caz, precum şi sporurile cu caracter permanent care au făcut parte din baza 
de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001.  

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010, sistemul 
public de pensii se organizează şi funcţionează având ca principiu de bază principiul 
contributivităţii conform căruia fondurile  de asigurări sociale se constituie pe baza 
contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public 
de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de 
asigurări sociale plătite.  

Prin art. 19 din acelaşi act normativ se prevede că: „constituie stagiu de 
cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează sau plătesc contribuţii 
de asigurări sociale în sistemul public de pensii…” 

Conform art.8 şi 9, art. 117 din Legea nr. 57/1974 şi art. 4 şi 5 din Legea nr. 
2/1983 prin care se reglementau lucrul în acord global şi instituia forma de retribuire 
în acord global, veniturile realizate prin munca în acord global nu aveau natura unor 
sporuri, ci la acea vreme, ele reprezentau însăşi o formă de retribuire.  

Drepturile obţinute în acest mod erau supuse plăţii contribuţiei la bugetul 
asigurărilor sociale, nefiind exceptate de la această obligaţie conform art. 2 din 
Decretul nr. 389/1972.  

Prin art. 21 alin.1 lit. b din Legea nr. 3/1977 se prevedea faptul că: ”media 
retribuţiilor tarifare lunare care se ia în considerare la calcularea pensiei se 
stabileşte pe baza retribuţiei tarifare de încadrare corespunzătoare la 204 ore, 
pentru cei retribuiţi cu ora, inclusiv pentru personalul care lucrează în acord”.  

În consecinţă, la veniturile obţinute de către reclamant în acord global se achitau 
contribuţii de asigurări sociale şi se luau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.  

De altfel, prin decizia nr.19/17.10.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
pronunţată în interesul legii s-a statuat că formele de retribuire obţinute în acord global, 
prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a din Legea nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la 
stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în salariul brut şi 
pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.  

Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art. 312 alin. 1 cod pr.civilă, Curtea a 
respins recursul ca nefondat.  

Decizia civilă nr. 613/AS/22.10.2013 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
32. Contestaţie formulată împotriva unei decizii de recalculare a pensiei. 

Limitele investirii instanţei. Caracterul definitiv al deciziei de stabilire a pensiei 
ce nu a fost contestată în termen legal. 

 
În situaţia în care reclamantul a formulat o cerere de recalculare a pensiei în baza unor 

adeverinţe ulterioare şi contestă decizia prin care se soluţionează această cerere, în cadrul acestei 
contestaţii nu poate formula critici referitoare la alte aspecte privind modul de stabilire a 
punctajului mediu anual în decizii anterioare care nu au fost contestate, devenind astfel definitive, 
ci numai critici referitoare la modul de valorificare a veniturile atestate de adeverinţele în baza 
cărora s-a emis decizia contestată, având posibilitatea să urmeze procedura revizuirii pensiei. 

 
Legea nr. 19/2000 

Legea nr. 263/2010 
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 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa reclamantul a chemat 
în judecată pe pârâtele Casa Teritorială de Pensii Constanţa şi Casa Naţională de 
Pensii Publice Constanţa, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să 
dispună anularea deciziei nr. […]/02.08.2012 privind acordarea pensiei pentru limită 
de vârstă şi obligarea la emiterea unei noi decizii de pensionare. 
 În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin decizia contestată nu au fost 
luate în calcul adeverinţele emise de foştii angajatori cu privire la sporurile pentru 
muncă grea, pentru muncă periculoasă, precum şi alte sporuri pentru care s-a reţinut 
şi s-a virat CAS.[…] 
 Prin sentinţa civilă nr. 2350 din 15 mai 2013 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamant. 
 Pentru a dispune în acest sens, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru muncă depusă şi limită de 
vârstă stabilită sub imperiul Legii 263/2010. 
 Prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa sub nr. 
[…]/13.06.2012, reclamantul a solicitat recalcularea pensiei prin valorificarea 
veniturilor realizate în perioada 21.10.1984-03.01.1986, prezentând în acest sens 
adeverinţa nr. […]/21.05.2012 emisă de SN „I.F.” S.A. 
 Cererea de recalculare a fost soluţionată de casa de pensii prin decizia nr. 
[…]/07.08.2012, prin care a stabilit în favoarea reclamantului o pensie pentru limită 
de vârstă în cuantum de 1.499 lei, corespunzătoare unui punctaj mediu anual de 
0,81661 puncte. 
 Nemulţumit de rezultatul recalculării pensiei, reclamantul a contestat decizia 
menţionată în temeiul art. 149 din Legea 263/2010, promovând totodată acţiune în 
instanţă, în condiţiile în care contestaţia administrativă nu a fost soluţionată în 
termenul legal. În cursul judecăţii, a fost emisă însă şi hotărârea nr. […] a Casei 
Naţionale de Pensii - Comisia Centrală de Contestaţii, hotărâre prin care s-a respins 
contestaţia administrativă formulată de reclamant, dispunându-se totodată revizuirea 
pensiei sub aspectul valorificării salariului de 1.590 lei, pentru perioada 01.06.1976-
01.05.1977, respectiv a salariului minim pe economie pentru perioada 25.06.1986-
22.05.1987, în lipsa adeverinţei cu venituri eliberată de fostul angajator. 
 Reclamantul a contestat şi hotărârea menţionată, atât din perspectiva soluţiei 
de respingere a contestaţiei sale, cât şi cu privire la revizuirea din oficiu a deciziei de 
pensionare. În condiţiile în care reclamantul a renunţat la proba cu expertiză 
contabilă, încuviinţată de instanţă, în analiza contestaţiei sale se va ţine seama de 
înscrisurile depuse la dosar şi care alcătuiesc şi dosarul administrativ aflat la baza 
deciziei de pensionare contestate. 
 Astfel, aspectul esenţial ce se impune a fi reţinut priveşte emiterea deciziei de 
pensionare din data de 07.08.2012 în considerarea cererii de recalculare a pensiei 
formulate de reclamant la data de 13.06.2012. Cum prin această cerere de recalculare 
reclamantul a solicitat valorificarea adeverinţei nr. […]/21.05.2012 emisă de SN 
„I.F.” S.A., instanţa va verifica doar luarea în considerare de către casa de pensii a 
acestui înscris, depus la dosarul administrativ ulterior deschiderii drepturilor de 
pensie. Prin urmare, nu se impune a reanalizare a întregii documentaţii care 
alcătuieşte dosarul administrativ, antamându-se astfel elemente de calcul ce au 
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influenţat stabilirea punctajului mediu anual prin decizii anterioare necontestate şi 
devenite astfel definitive. 
 Astfel, din examinarea adeverinţei menţionate, rezultă că aceasta atestă 
salariul tarifar realizat de reclamant în perioada de 21.01.1984-decembrie 1985, în 
cuantum de 2.414 lei. Potrivit buletinului de calcul depus la fila 22 din dosar, casa de 
pensii a avut în vedere salariul prevăzut în adeverinţa prezentată de reclamant, 
procedând deci la recalcularea pensiei pe baza datelor ce au fost confirmate de fostul 
angajator. 
 În ce priveşte motivele de revizuire a pensiei de către Casa Naţională de Pensii 
Publice, se constată că acestea privesc valorificarea întocmai a menţiunilor din 
carnetul de muncă al reclamantului, pentru perioada 01.06.1976-22.05.1987, 
respectiv valorificarea salariului minim pe economie pentru perioada 25.06.1986-
22.05.1987, în cazul în care reclamantul nu prezintă o adeverinţă eliberată de unitatea 
angajatoare din care să rezulte salariile avute pe perioada detaşării. 
 Prin probele administrate, reclamantul nu a dovedit că în perioada 01.06.1976-
22.05.1987 a avut alt salariu decât cel reţinut de CNPP şi nici nu a probat existenţa 
unei adeverinţe din care să rezulte veniturile avute în perioada 25.06.1986-
22.05.1987. 
 Pentru motivele expuse, s-a reţinut că atât decizia de recalculare a pensiei, cât 
şi hotărârea prin care a fost soluţionată contestaţia administrativă sunt legale şi 
temeinice, astfel că s-a respins acţiunea ca nefondată.    

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul. În motivarea 
recursului său, acesta a arătat următoarele: instanţa de fond nu a ţinut seama de 
faptul că din adeverinţele depuse la dosarul administrativ, adeverinţe emise de către 
SC R., SC R. şi SN IF, rezultă că a beneficiat de numeroase sporuri; pentru aceste 
sporuri care erau cuprinse în salariul brut s-a plătit CAS şi, deşi erau evidenţiate clar 
în adeverinţe, nu apar în buletinul de calcul la capitolul sporuri; o simplă verificare a 
acestui buletin de calcul ar arăta clar că aceste sume de bani consistente nu au fost 
luate în calcul; nu era necesară o expertiză contabilă care să stabilească acest lucru, 
deoarece din documentele pârâtei rezultă veridicitatea afirmaţiilor reclamantului. 

În drept, au fost invocate prevederile art. 304 pct. 6-9 C.pr.civ. 
Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a 

susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului 
administrat în cauză, în conformitate cu art. 3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că 
recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 

 Se are în vedere că prin cererea introductivă reclamantul a contestat decizia 
nr.[…]/02.08.2012 iar această decizie s-a emis urmare a cererii din 13.06.2012. Prin 
această cerere contestatorul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin 
valorificarea salariului tarifar din perioada 21.10.1984 – 03.01.1986 indicat în 
cuprinsul adeverinţei nr.[…]/21.05.2012 eliberată de SN I.F. – Sucursala D.. 

Ca urmare, instanţa de fond a fost chemată să verifice legalitatea acestei decizii 
de recalculare.  

Instanţa de recurs este chemată la rândul său să verifice legalitatea şi 
temeinicia sentinţei recurate în limitele învestirii. 
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Verificând cuprinsul adeverinţei prezentate de reclamant şi cel al buletinului de 
calcul depus de pârâtă Curtea constată că în mod corect Tribunalul a reţinut că 
salariul tarifar atestat de această adeverinţă este indicat şi în buletinul de calcul al 
punctajului stabilit prin decizia contestată. 

Fiind vorba de o contestaţie împotriva unei decizii emise urmare a unei cereri 
cu un conţinut limitat la valorificarea unor venituri atestate de o adeverinţă nouă, 
Tribunalul nu putea verifica în general modul de calcul al pensiei reclamantului. 

Or, atât în cererea introductivă cât şi în cererea de recurs, recurentul reclamant 
critică decizia contestată susţinând că pârâta nu a avut în vedere anumite sporuri 
respectiv sporul pentru muncă grea, pentru condiţii periculoase şi alte sporuri indicate 
generic fără a fi individualizate. 

Dar, în conformitate cu art. 169 din Legea nr. 19/2000, recalcularea pensiei 
poate avea loc numai prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea 
acesteia, această posibilitate regăsindu-se şi în art.107 alin.3 din Legea nr. 263/2010. 

De asemenea, în art. 89 din Legea nr. 19/2000 şi art.107 alin.1 din Legea nr. 
263/2010 este reglementată posibilitatea revizuirii pensiei. 

În condiţiile în care decizia de pensie nu a fost contestată în termenul şi în 
condiţiile prevăzute de art. 87 din Legea nr. 19/2000 aceasta a devenit definitivă şi nu 
se poate eluda această dispoziţie legală, în special termenul legal stabilit, prin 
formularea ulterioară a unei cereri de obligare a pârâtei la emiterea unei noi decizii de 
pensie în care să revină asupra deciziei de pensii necontestate. 

Reclamantul a avut la dispoziţie posibilitatea de a contesta decizia de pensie în ceea 
ce priveşte valorificarea sporurilor indicate şi are posibilitatea formulării la Casa Judeţeană 
de Pensii Constanţa a unei cereri de recalculare sau revizuire cu privire la sporurile salariale 
care consideră că nu au fost valorificate, dacă este cazul, în condiţiile şi limitele prevăzute 
de lege şi numai în situaţia în care pârâta nu ar răspunde unei astfel de cereri ar putea 
solicita instanţei obligarea acesteia la soluţionarea cererii şi emiterea unei decizii care, la 
rândul său, ar putea fi contestată. 

Astfel, se constată că în mod corect Tribunalul a reţinut că, pe această cale, aleasă de 
reclamant, nu poate fi repus în discuţie punctajul mediu anual stabilit şi aflat în plată decât 
în limitele cererii din 13.06.2012. Pentru acest motiv, analiza modului de valorificare a unor 
sporuri nu se poate realiza în prezenta cauză faţă de obiectul acţiunii. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod.pr.civ. se va respinge recursul 
ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 655/AS/12.11.2013 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
33. Reconstituirea vechimii în muncă pe cale judecătorească. Valorificarea 

stagiului de cotizare atestat în urma acestei proceduri în calculul pensiei. 
 

În situaţia în care asiguratul a urmat procedura reconstituirii vechimii în muncă pe cale 
judecătorească are dreptul la valorificarea stagiului de cotizare atestat în urma acestei proceduri 
în calculul pensiei; în caz contrar, procedura judecătorească ar fi lipsită de finalitate de vreme ce 
interesul declanşării ei este tocmai acela de a obţine drepturile de asigurări sociale 
corespunzătoare.  

 
Legea nr. 263/2010 
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 Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa reclamanta a solicitat în 
contradictoriu cu pârâta Casa judeţeană de Pensii Constanţa emiterea unei decizii de 
pensionare  în temeiul Legii 263/2010 începând cu data de 04.02.2011. 
     Reclamanta a prezentat la data de 04.02.2011 pârâtei cererea sa de înscriere la 
pensie pentru limită de vârstă, a depus acte care dovedesc faptul că în perioada 1957-
1964 a lucrat ca membră cooperatoare la CAP „DV”  Judeţul Constanţa, timp de 8 
ani, iar în perioada 1984 - 1991 a lucrat  cu contract de muncă la  fosta IGCL M.  şi 
respectiv primăria Municipiului M.. 
    Tot astfel a fost angajată  pe durată  determinată în intervalul 1973 - 1975. 
    Cumulat, reclamanta are ca vechime minimă 15 ani suficientă atât în sistemul  
Legii 19/2000, dar şi în sistemul Legii 263/2010 pentru a fi înscrisă la pensie pentru 
limită de vârstă. 
    Prin sentinţa civilă nr. 958/06.02.2013, Tribunalul Constanţa a admis 
acţiunea formulată de reclamantă şi a obligat pârâta să emită în favoarea 
reclamantei o decizie de pensionare pentru munca depusă şi limită de vârstă, de 
la data de 04.02.2011 pentru stagiul minim realizat de 15 ani. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a avut în vedere 
următoarele: 
 Reclamanta a solicitat înscrierea sa la pensie pentru munca depusă şi limită de 
vârstă la data de 04.11.2011, anexând la această cerere carnetul de muncă  şi 
adeverinţa  din care rezulta  plata contribuţiilor  la  asigurările sociale  pe perioada 
1957-1964; ulterior acestei cereri, Tribunalul Constanţa prin sentinţa civilă nr. 
5076/2012 a constatat existenţa adeverinţei nr.[…] emisă de Primăria Comunei D.  
din care rezultă că reclamanta a lucrat ca membru cooperator la fostul CAP „D.V.”  
în perioada anilor 1957-1964.  
      Instanţa a reţinut că persoanelor care au prestat activitate in cadrul fostelor 
CAP, nu li s-a întocmit carnet de munca, ci carnet de membru cooperator, vizate 
lunar si anual, iar pentru evidenta zilelor de munca si contribuţia la casa de pensii se 
întocmeau fise individuale. 
     In cazul reclamantei, aceste înscrisuri nu au mai fost regăsite în arhiva 
existentă, deşi reclamanta a prestat neîntrerupt activitate şi în perioada anilor 1957-
1964 inclusiv, aspect neîndoios rezultat din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză şi 
din adresa Primăriei Comunei D., şi care de asemenea au desfăşurat activitate în 
cadrul CAP . 
       Totodată prin adeverinţa nr.[…] rezultă că o parte din arhiva fostului CAP D. a 
fost deteriorată înaintea predării acesteia la primărie. 
      Art.14 din Decretul nr.92/1976, prevede procedura de reconstituire a vechimii 
în muncă în cazul în care se dovedeşte cu acte ca arhivele au fost distruse, procedură 
aplicabilă şi foştilor membrii cooperatori, sens în care a fost interpretat de către 
Curtea Constituţionala prin Decizia nr. 223/2002. 
      Ca efect al acestor constatări, instanţa a reţinut  că reclamanta a prestat 
activitate în cadrul CAP în perioada afirmată, fiind îndreptăţită de a solicita 
recunoaşterea vechimii lucrate în fostul CAP . 
     Pentru considerentele arătate văzând în drept dispoziţiile Decretului 
nr.92/1976, coroborat cu prevederile art.279 din codul muncii  a  admis cererea 
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formulată de reclamantă, şi pe cale de consecinţă au fost obligaţi pârâţii  Consiliul 
Local al Comunei D. şi Comuna D. prin primar la recunoaşterea vechimii 
neîntrerupte în muncă la CAP „D.V.” în perioada 1957 - 1964 inclusiv. 
    Având în vedere sentinţa civilă rămasă irevocabilă, reclamanta cumulează 
perioada  1957-1964  la CAP „D.V.” cu vechimea  înscrisă în carnetul de muncă[…]. 
    Stagiul prestat de reclamantă, întregit conform  sentinţei civile  a Tribunalului, 
este astfel de minim 15 ani cerut de Legea nr.263/2010 pentru această categorie de  
pensie; condiţiile cumulative de vârstă  şi  stagiu fiind îndeplinite,  cerere reclamantei 
poate fi valorificată .  
     Pensia pentru limită de vârstă se acordă potrivit acestui act normativ 
asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta 
standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Stagiul 
minim de cotizare atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. [...]     

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs pârâta. În motivarea recursului 
său, aceasta a arătat următoarele: apreciază că în mod greşit instanţa de fond a 
admis acţiunea reclamantei; solicită a se avea vedere că reclamanta a depus la sediul 
instituţiei, la data de 04.02.2011, cererea de înscriere la pensie, anexând in susţinerea 
acesteia documente care dovedesc ca a prestat activitate ca membra la CAP „D.V.”, 
Jud. Constanta, doar o perioada de 8 ani, iar in perioada 1984-1991 a lucrat la fosta 
ICCL M. şi respectiv Primăria Municipiului M.; anexat acţiunii înregistrată pe rolul 
Tribunalului Constanţa, reclamanta a depus sentinţa civila nr.5076/05.10.2012 a 
Tribunalul Constanta, prin care instanţa de fond obliga Consiliul local al Comunei D. 
sa recunoască vechimea, lucrata în fostul CAP în calitate de membru cooperator în 
perioada 1957 - 1964 inclusiv; învederează instanţei de recurs faptul că nici până la 
această dată, reclamanta nu a depus la sediul instituţiei recurente adeverinţa eliberată 
de Consiliul local al Comunei D. sau vreo altă cerere de înscriere la pensie, care sa 
cuprindă aceasta adeverinţa; astfel, considera că in mod eronat instanţa de fond a 
admis acţiunea reclamantei şi o încadrează la pensie pentru limita de vârsta cu stagiu 
minim de 15 ani, fără a lua în calcul faptul ca la sediul instituţiei nu exista documente 
care sa ateste vechimea de 15 ani, in munca a reclamantei; reiterează faptul ca din 
documentele depuse la dosarul administrativ care se afla la sediul recurentei, rezulta 
fără echivoc ca reclamanta a prestat doar 8 ani activitate în muncă; în cazul in care 
instanţa de recurs va aprecia că reclamanta este îndreptăţită la pensie pentru limita de 
vârsta cu stagiul minim de 15 ani, solicită a se avea in vedere faptul ca deschiderea 
drepturilor de pensie se va face de la data depunerii cererii de pensionare si, nu cum 
greşit apreciază instanţa de fond, de la data de 04.02.2011; pentru aceste motive 
solicită a se constata ca hotărârea pronunţata de instanţa de fond este netemeinica si 
nelegala şi admiterea recursului astfel cum a fost formulat cu modificarea in tot a 
sentinţei recurate. 

In drept, îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile art.304 pct.9 si art. 3041  
C.pr.civ. 

Intimata nu a formulat întâmpinare. 
În recurs nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a 

susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului 
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administrat în cauză, în conformitate cu art. 3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că 
recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 
  Mai întâi, se constată că recurenta pârâtă, contrar prevederilor art.106 din 
Legea nr. 263/2010, nu a soluţionat cererea reclamantei de acordare a pensiei printr-o 
decizie de respingere care să poată fi contestată de reclamantă, ci a refuzat 
soluţionarea cererii, restituind documentaţia expediată cu adresa nr.[…]/09.02.2011 
emisă de Casa locală de pensii M. 
 În aceste condiţii, reclamanta era pe deplin îndreptăţită să se adreseze direct 
instanţei pentru soluţionarea cererii sale, ca efect al dreptului său de acces la o 
instanţă. 
 Ca urmare, susţinerile recurentei referitoare la faptul că reclamanta nu a depus 
la sediul său o adeverinţă eliberată de Consiliul Local al Comunei D. pentru perioada 
1957 – 1964 sau o altă cerere de înscriere la pensie nu poate fi verificată de Curte din 
culpa recurentei care a refuzat să înregistreze cererea iniţială a reclamantei astfel 
încât nu se poate stabili ce înscrisuri a depus aceasta la data respectivă. Or, recurenta 
nu îşi poate invoca propria culpă şi procedurile administrative nelegale pentru a 
susţine recursul. 
 Pe de altă parte, în condiţiile în care recurenta a refuzat să soluţioneze cererea 
iniţială, aceasta fiind restituită reclamantei, recurenta nu poate să pretindă că 
reclamanta ar fi trebuit să formuleze alte noi cereri cu acelaşi obiect şi că în lipsa unei 
astfel de cereri nu ar putea beneficia de pensie. 
 În sfârşit, în legătură cu perioada de activitate în fostele cooperative agricole de 
producţie (1957 – 1964) se reţine că reclamanta era deja în posesia adeverinţei 
nr.[….] eliberată de Primăria Comunei D. în care se atestă activitatea de membru 
cooperator la CAP „D.V.” în perioada 1957 – 1964 şi a făcut referire la această 
perioadă în cererea de pensionare, sentinţa nr. 5076/05.10.2012 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa confirmând aceeaşi situaţie. 
 Ca urmare, susţinerile recurentei nu pot fi primite. 

În cauză trebuie avut în vedere că procedura reconstituirii vechimii în muncă 
acumulată până la 31.12.2010 este una legală, prevăzută de art.296 al.2 din Codul 
Muncii tocmai pentru situaţia în care o persoană nu poate dovedi cu carnetul de 
muncă activitatea desfăşurată, textul legal permiţând reconstituirea vechimii în 
muncă nu doar pe baza înscrisurilor ci şi a altor probe care să dovedească raporturile 
de muncă. 
 Or, reconstituirea vechimii în muncă prezintă interes în special pentru 
stabilirea drepturilor de pensie. 

 Ar fi lipsit de sens ca o persoană să aibă posibilitatea legală de a îşi reconstitui 
vechimea în muncă pe calea unei acţiuni în justiţie dar să nu poată valorifica stagiul 
de cotizare realizat şi constatat prin hotărâre judecătorească pentru stabilirea 
drepturilor de pensie; într-o astfel de interpretare a legii, hotărârea judecătorească nu 
ar produce în realitate niciun efect făcând iluzoriu însuşi accesul la o instanţă, ceea ce 
nu este permis de art. 6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale ce garantează drepturi efective. 

Ca urmare, recurenta nu poate ignora hotărârea judecătorească ce atestă 
vechimea în muncă a reclamantei în perioada 1957 – 1964. 
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În consecinţă, nu se poate refuza recunoaşterea vechimii în muncă pentru 
stabilirea drepturilor de pensie ale unei persoane pentru motivul că nu prezintă o 
adeverinţă privind activitatea sa eliberată pe baza unor documente contabile de 
evidenţă primară, în condiţiile în care tocmai pentru situaţia în care aceste înscrisuri 
nu există legiuitorul a prevăzut posibilitatea persoanei interesate să dovedească prin 
alte probe vechimea în muncă iar instanţei de judecată să constate această vechime în 
muncă. 
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod.pr.civ. se va respinge 
recursul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 622/AS/29.10.2013 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 
 
 
 

IIVV..  DDRREEPPTT  PPRROOCCEESSUUAALL  CCIIVVIILL  
 
 

34. Recurs la soluţia de anulare a sentinţei, cu reţinere spre rejudecare, 
după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Admisibilitate. 
 
 Prin decizia nr. XXXIII din 16 aprilie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile 
Unite, pronunţată în recursul în interesul legii, s-a stabilit că în aplicarea dispoziţiilor ar. 299 alin. 
1 raportat la art. 297 alin. 2 teza finală din Codul de procedură civilă, recursul declarat împotriva 
hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele de apel, prin care s-au anulat în tot sau în parte 
procedura urmată, precum şi hotărârea apelată, cu reţinerea cauzei spre rejudecare (cu excepţia 
cazului în care instanţa de apel a constatat propria sa competenţă ca instanţă de fond) este 
inadmisibil.  Î.C.C.J.  a stabilit că aceste hotărâri pot fi atacate cu recurs numai odată cu deciziile 
pronunţate asupra fondului, după judecarea cauzelor în apel. 

 
Legea nr. 202/2010 

Decizia ICCJ nr. XXXIII/2007 
 

Prin decizia civilă nr. 407/14.09.2012 a Tribunalului Constanţa a fost admis 
apelul reclamantei C.N. împotriva sentinţei civile nr. 2785/22.02.2012 a Judecătoriei 
Constanţa, instanţa anulând sentinţa pe temeiul art. 297 alin. 1 teza întâi Cod proc. 
civilă şi reţinând cauza pentru evocarea fondului. 

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs pârâtul O.D., care a apreciat că sunt 
susceptibile de aplicare într-o atare situaţie prevederile art. 3041 cod proc. civilă. 
 Analizând cu precădere excepţia inadmisibilităţii recursului, Curtea va reţine 
următoarele considerente: 
 Prezenta cauză a fost iniţiată la 23 iunie 2011, fiindu-i aplicabile dispoziţiile 
art. XXII alin. 2 din Legea nr. 202/2010, potrivit cu care prevederile modificate ale 
art. 297 alin. 1 cod proc. civilă se aplică proceselor începute, respectiv formulate 
după intrarea în vigoare a prezentei legi. 
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 Noua normă consacrată prin art. I pct. 27 din Legea nr. 202/2010 statuează că 
în cazul în care se constată că, în mod greşit, prima instanţă a soluţionat procesul fără 
a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal 
citată, instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va judeca procesul, evocând 
fondul. 
 Această dispoziţie este corespondentă soluţiei reglementate prin fostul art. 297 
alin. 2 teza a doua cod proc. civilă, când anulându-se în tot sau în parte procedura 
urmată în faţa instanţei de fond şi hotărârea pronunţată, instanţa de apel avea 
posibilitatea să reţină procesul spre judecare. 
 Prin decizia nr. XXXIII din 16 aprilie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
– Secţiile Unite, pronunţată în recursul în interesul legii, s-a stabilit că în aplicarea 
dispoziţiilor ar. 299 alin. 1 raportat la art. 297 alin. 2 teza finală din Codul de 
procedură civilă, recursul declarat împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 
instanţele de apel, prin care s-au anulat în tot sau în parte procedura urmată, precum 
şi hotărârea apelată, cu reţinerea cauzei spre rejudecare (cu excepţia cazului în care 
instanţa de apel a constatat propria sa competenţă ca instanţă de fond) este 
inadmisibil.  Î.C.C.J.  a stabilit că aceste hotărâri pot fi atacate cu recurs numai odată 
cu deciziile pronunţate asupra fondului, după judecarea cauzelor în apel. 
 Considerentele deciziei sus-citate au pornit de la premisa unicităţii căii de atac, 
reţinerea cauzei spre judecare de către instanţa de apel constituind o modalitate 
procesuală de încorporare, în cadrul procedurii, a argumentelor de anulare a soluţiei 
primei instanţe cu cele vizând fondul raportului litigios. 
 După o asemenea soluţie, cauza rămâne în curs de rezolvare, neputând fi 
apreciată ca soluţionată definitiv (şi deci supusă recursului) câtă vreme nu s-a dispus 
o judecată asupra fondului.  S-a mai arătat că decizia de anulare în tot sau în parte a 
procedurii urmate şi a hotărârii apelate, urmare admiterii apelului, se înscrie în sfera 
măsurilor pregătitoare reglementată prin art. 268 alin. 3 cod proc. civilă, doar decizia 
finală întrunind condiţiile la care se referă art. 255 alin. 1 cod proc. civilă. 
 Aplicând acest raţionament hotărârii pronunţate sub auspiciile noului text al 
art. 297 alin. 1 cod proc. civilă, modificat prin Legea nr. 202/2010, instanţa va reţine 
că şi în acest caz tribunalul – admiţând calea de atac şi anulând hotărârea primei 
instanţe cu reţinerea pentru evocarea fondului – nu a procedat la desăvârşirea 
judecăţii pe fond ori la determinarea propriei competenţe, ca primă instanţă. 
 Astfel fiind, decizia 407/14.09.2012 a Tribunalului Constanţa intră în sfera 
măsurilor pregătitoare, în accepţiunea dată de art. 268 alin. 3 cod proc. civilă, nefiind 
posibilă atacarea ei separată cu recurs, ci doar odată cu soluţia pronunţată după 
evocarea fondului. 

Decizia civilă nr. 34/C/28.01.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
35. Limitele controlului judiciar în privinţa stabilirii taxei judiciare de 

timbru de către instanţele inferioare. 
 

Textul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 146/1997 arată că împotriva modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de 
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la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. Alin. 3 stabileşte că 
această cerere se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, prin încheiere irevocabilă. 

Alin. 4 al art. 18 arată că în cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, 
taxa de timbru se restituie total, sau după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate. 

 
O.UG. nr. 51/2008  

Art. 18 din Legea nr. 146/1997 
 
 Criticile referitoare la modul de stabilire a taxei judiciare de timbru în fond şi 
în apel nu pot face obiect al controlului de legalitate, în măsura în care pentru 
determinarea obligaţiilor fiscale pentru acest serviciu public legiuitorul a consacrat o 
procedură prealabilă, specială, care nu este susceptibilă de reformare în căile de atac. 

Astfel, textul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 146/1997 arată că împotriva modului 
de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi 
instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data 
comunicării sumei datorate. Alin. 3 stabileşte că această cerere se soluţionează în 
camera de consiliu de un alt complet, prin încheiere irevocabilă. 

Alin. 4 al art. 18 arată că în cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de 
reexaminare, taxa de timbru se restituie total, sau după caz, proporţional cu reducerea 
sumei contestate. 

Aceste prevederi legale atestă voinţa legiuitorului de a se evalua timbrajul 
printr-o procedură rapidă şi prealabilă discutării pe fond a cererii, în condiţiile în care 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că, de principiu, impunerea unei 
obligaţii fiscale pentru acest serviciu public nu este incompatibilă cu textul art. 6 din 
Convenţie. Ceea ce relevă jurisprudenţa Curţii este că restricţiile de natură pur 
financiară într-un proces, care nu au aşadar legătură cu fondul raportului litigios, ar 
trebui să fie supuse unei analize atente din punctul de vedere al clarităţii, 
previzibilităţii şi proporţionalităţii lor, dreptul intern urmând să asigure acele garanţii 
procedurale necesare pentru a evita ca efectivitatea accesului la justiţie să nu devină 
iluzorie faţă de cuantumul exorbitant al acestor taxe judiciare. 

Pe acest raţionament, o garanţie procedurală constă în faptul că partea are 
posibilitatea legală de a face contestaţie şi de a i se judeca de către un alt complet 
această cale (art. 18 din Legea nr. 146/1997), dar şi faptul că instanţa poate acorda 
scutirea sau reducerea taxei, în măsura în care ea este apreciată ca împovărătoare 
(O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar). 

Or, aceste garanţii procedurale regăsite în legislaţia naţională au fost corect 
transpuse în proces. Analizând lucrările dosarului, instanţa reţine că în judecata 
fondului reclamanta nu a contestat, deşi avea posibilitatea legală, cuantumul taxei 
judiciare de timbru; în schimb, partea a apelat direct la prevederile O.U.G. nr. 
51/2008, act normativ care transpune în legislaţia română Directiva Consiliului 
Uniunii Europene 2003/8/CE, solicitând scutirea, reducerea sau eşalonarea taxei de 
24.807,60 lei şi prezentând instanţei înscrisurile care atestă starea sa financiară. 

Prin încheierea din 12.07.2011 a Judecătoriei Mangalia (necontestată în 5 zile, 
în condiţiile art. 15 alin. 2 din O.U.G. nr. 51/2008) a fost admisă cererea de scutire de 
la plată a 12.403,80 lei şi eşalonarea la plată a diferenţei, în 40 de rate lunare, 
începând cu luna iulie 2011 (310,95 lei lunar). 
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Reclamanta a beneficiat de prevederile O.UG. nr. 51/2008 privind ajutorul 
public judiciar şi în apel, prin încheierea din 17.02.2012 a Tribunalului Constanţa 
dispunându-se plata graduală, pe 20 de luni, a taxei de 12.403,80 lei, începând cu 
luna martie 2012. 

În consecinţă, odată clarificată irevocabil chestiunea cuantumului taxei 
judiciare de timbru în procedura Legii nr. 146/1997, prin încheiere necontestată 
devenită irevocabilă, partea nu mai poate iniţia o cale de atac odată cu fondul, 
neprevăzută de lege; pe de altă parte, nici instanţele de control judiciar nu pot verifica 
din oficiu timbrajul în judecata fondului. 

Pe aceste considerente, Curtea va reţine că sunt neîntemeiate criticile recurentei 
privitoare la decizia instanţei de apel, care a refuzat să ia în dezbatere – în controlul 
de legalitate – soluţia irevocabilă a instanţei de fond cu privire la taxa de timbru. 

Decizia civilă nr. 6/FM/28.01.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
36. Capacitate procesuală. Proces iniţiat împotriva unor persoane 

decedate. 
 

Posibilitatea soluţionării unui litigiu şi a pronunţării unei hotărâri în contradictoriu cu o 
persoană care nu mai are capacitate de folosinţă este exclusă de lege, pentru că respectarea 
exigenţei contradictorialităţii şi a dreptului la apărare nu îşi poate găsi valenţele într-o procedură 
purtată între persoane decedate. 

Această viziune se regăseşte şi în jurisprudenţa instanţei supreme, care a statuat constant că 
soluţia pronunţată împotriva unei persoane decedate - chiar dacă evenimentul a survenit în timpul 
procesului - este lovită de nulitate. Această sancţiune operează atât în ipoteza necunoaşterii acestui 
fapt, cât şi în cea a ascunderii cu bună ştiinţă a decesului. 

În acest context trebuie arătat că jurisprudenţa distinge între situaţia cererii de chemare în 
judecată formulată în numele unei persoane decedate şi cea în care procesul este iniţiat împotriva 
unei persoane fără capacitate procesuală. 

Astfel, un proces început în numele unui decedat este nul, fiind de neconceput ca demersul 
în instanţă să fi fost promovat de o persoană lipsită de capacitate de folosinţă (moştenitorii nefiind 
în acest caz în situaţia ratificării şi continuării procesului, ca în situaţia decesului intervenit 
ulterior depunerii cererii). Însă, în cazul unui litigiu pornit împotriva unei persoane lipsite de 
capacitate de folosinţă, regula procesuală este aceea a introducerii moştenitorilor, instanţa urmând 
să-şi exercite rolul activ şi măsurile procedurale constrictive asupra reclamantului pentru a aduce 
la îndeplinire această obligaţie. 

 
Art. 43 alin. 1 Cod procedura civila 
Art. 87 pct. 10 Cod procedura civilă 

 
 Este mai presus de orice îndoială faptul că exerciţiul căilor de atac este parte 
integrantă a capacităţii de exerciţiu a unei persoane fizice, care nu poate exista la 
rândul său în afara capacităţii de folosinţă. 
 Textele incidente la data soluţionării în primă instanţă a cauzei arătau explicit 
că această capacitate de folosinţă, definită aşa cum a reţinut şi tribunalul, ca 
ansamblul aptitudinilor de a avea drepturi şi obligaţii, începe la naşterea persoanei şi 
încetează cu moartea acesteia (art. 5 alin. 2 şi art. 7 alin. 1 din Decretul 31/1954). 
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În egală măsură, capacitatea de exerciţiu, definită ca aptitudinea unei persoane 
de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii, săvârşind acte juridice (art. 5 
alin. 3 din Decretul 31/1954) înglobează şi sfera drepturilor procesuale. 

Aceeaşi viziune se păstrează în noua reglementare dată de Legea nr.287/2009 
(Noul Cod civil), prin art. 34-37. 

În plan procesual, existenţa capacităţii de folosinţă şi a celei de exerciţiu a fost 
transpusă în prevederile art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 1 cod proc. civilă situate chiar la 
începutul Capitolului I al Cărţii  II-a a Codului de proc.civilă, „Folosinţa şi exerciţiul 
drepturilor procedurale”. 

Cum procesul civil constituie în esenţă o aplicare a principiilor fundamentale 
care guvernează activitatea judiciară (principiul legalităţii, al contradictorialităţii, al 
egalităţii armelor şi dreptului la apărare, al publicităţii etc.), este fără dubiu că 
legiuitorul a exclus acele situaţii în care cei care şi-au pierdut capacitatea de folosinţă 
să figureze ca reclamanţi ori pârâţi pentru a evoca, pretinde sau nega un drept 
material supus judecăţii. 

Este motivul pentru care conform art. 43 alin. 1 cod proc. civilă, lipsa 
capacităţii de exerciţiu a drepturilor procedurale se poate invoca în orice stare a 
pricinii, şi aceasta indiferent dacă ea este trasă din însăşi pierderea capacităţii de 
folosinţă ori din situaţia legală a incapabilului. 

Este motivul pentru care, în cazul morţii uneia dintre părţi, legiuitorul impune 
suspendarea de drept a cauzei, cu excepţia cazului în care partea interesată introduce 
în judecată moştenitorii. 

În fine, este motivul pentru care se prevede citarea moştenitorilor, până la 
intervenirea lor în proces (art. 87 pct. 10 cod proc. civilă), iar nu a persoanei 
decedate. 

Posibilitatea soluţionării unui litigiu şi a pronunţării unei hotărâri în 
contradictoriu cu o persoană care nu mai are capacitate de folosinţă este, prin urmare, 
exclusă de lege, pentru că respectarea exigenţei contradictorialităţii şi a dreptului la 
apărare nu îşi poate găsi valenţele într-o procedură purtată între persoane decedate. 

Această viziune se regăseşte de altfel şi în jurisprudenţa instanţei supreme, care 
a statuat constant că soluţia pronunţată împotriva unei persoane decedate - chiar dacă 
evenimentul a survenit în timpul procesului - este lovită de nulitate (dec. civilă nr. 
2371/1992 a C.S.J.- Secţia civilă; dec. civilă nr. 2594/22.03.2007 a Î.C.C.J. - Secţia 
civilă şi de proprietate intelectuală, Buletinul Casaţiei nr. 4/2007, p. 67). Această 
sancţiune operează atât în ipoteza necunoaşterii acestui fapt, cât şi în cea a ascunderii 
cu bună ştiinţă a decesului. 

În acest context trebuie arătat că jurisprudenţa distinge între situaţia cererii de 
chemare în judecată formulată în numele unei persoane decedate şi cea în care 
procesul este iniţiat împotriva unei persoane fără capacitate procesuală. 

Astfel, un proces început în numele unui decedat este nul, fiind de neconceput 
ca demersul în instanţă să fi fost promovat de o persoană lipsită de capacitate de 
folosinţă (moştenitorii nefiind în acest caz în situaţia ratificării şi continuării 
procesului, ca în situaţia decesului intervenit ulterior depunerii cererii). Însă, în cazul 
unui litigiu pornit împotriva unei persoane lipsite de capacitate de folosinţă, regula 
procesuală este aceea a introducerii moştenitorilor, instanţa urmând să-şi exercite 
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rolul activ şi măsurile procedurale constrictive asupra reclamantului pentru a aduce la 
îndeplinire această obligaţie (dec. civile nr. 667/14.10.2008 şi 341/3.12.2008 ale 
Curţii de Apel Braşov; dec. civilă nr. 164/30.10.2008 a Curţii de Apel Alba Iulia, dec. 
civilă nr. 350/19.02.2009 a Curţii de Apel Bucureşti –secţia a III-a civilă – Jurindex). 

Din această perspectivă, soluţia pronunţată de Tribunalul Constanţa este 
eronată, pentru că – prezumând buna-credinţă a reclamantului –instanţele nu îl pot 
sancţiona anulându-i acţiunea pentru lipsa capacităţii procesuale a pârâţilor chemaţi 
în judecată, cu atât mai mult cu cât succesorii legali puteau fi identificaţi. 

Decizia civilă nr. 110/C/11.02.2013 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
37. Validare poprire. Obligarea angajatorului – terţ poprit – la plata către 

creditorul urmăritor doar la plata unei cote de 1/3 din veniturile salariale ale 
debitorului urmărit şi nu a întregului debit. 

 
 Potrivit art. 409 alin. 1 lit. b C. pr. civ.,  salariile şi alte venituri periodice realizate din 
muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic 
debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite până la 
1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii decât cele privind sumele datorate cu titlu de 
obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii. 
 O poprire produce efecte chiar dacă la momentul înfiinţării terţul nu era dator debitorului 
urmărit, terţul apărând ca un datornic eventual. 
 Soluţia se datorează şi reglementării legale care include ca obiect al popririi şi veniturile 
viitoare ale debitorului care, în baza art. 1718 Cod civil, răspunde cu toate bunurile sale, mobile şi 
imobile, prezente şi viitoare ele constituind gajul general şi comun al creditorilor. 
 De aceea, ori de câte ori terţul poprit va deveni debitor al datornicului urmărit, aceste 
raporturi ale sale cu terţul, unite cu raporturile dintre creditor şi debitorul iniţial vor naşte 
obligaţia în sarcina terţului ca, la momentul exigibilităţii creanţei debitorului urmărit, terţului să-i 
incumbe toate obligaţiile generate de înfiinţarea popririi (indisponibilizare, consemnare etc.). 
 

Art. 409 alin. 1 lit. b Cod procedura civila  
Art. 1718 Cod civil 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 12.10.2011, 

B.E.J. Asociaţi V.I. şi V.M. a solicitat, în temeiul art. 460 şi urm. C. pr. civ., 
validarea popririi înfiinţate în mâinile terţului poprit S.C. P. S.R.L. Tulcea, până la 
concurenţa sumei de 2.020,74 lei, datorată debitorului V.D.. 
 În motivarea cererii, s-a arătat, în esenţă, că la cererea creditoarei S.C. G.A. 
S.A. şi în urma relaţiilor furnizate de către I.T.M. Tulcea, la data de 27.07.2011 s-a 
emis adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care terţul poprit S.C. P. S.R.L. 
Tulcea le datorează debitorului V.D., cu titlu de drepturi salariale, înştiinţându-se, 
totodată, şi debitorul asupra acestui aspect, dar, de la data înfiinţării popririi şi până la 
data formulării cererii, terţul poprit nu a virat nicio sumă de bani în contul de 
consemnări. 

Legal citată pârâta terţ poprit, nu a formulat întâmpinare însă, la solicitarea 
instanţei a arătat că pârâtul debitor a fost angajatul său pe perioadă determinată până 
la data de 31.12.2011, iar începând cu data de 01.02.2012 este din nou angajatul său 
cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. 
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 Prin sentinţa civilă nr. 920/27.03.2012, Judecătoria Tulcea a admis cererea şi a 
validat poprirea înfiinţată prin adresa nr. 325/2006/27.07.2011 a B.E.J.A. V.I. şi V.M. 
până la concurenţa sumei de 2.020,74 lei, obligând terţul poprit S.C. P. S.R.L. Tulcea 
să plătească reclamantei creditoare în limita acestei creanţe, suma datorată pârâtului 
debitor. 

Pentru a pronunţa această soluţie, judecătoria a reţinut că S.C. G.A. S.A. a 
solicitat executarea silită a debitorului V.D. în temeiul contractului de credit nr. 
10359/15.04.2005, prin care s-a acordat acestuia din urmă un credit în valoare de 
4.500 lei, pe o perioadă de creditare de 4 ani, de către CEC S.A. prin Sucursala 
Judeţeană Tulcea. 

Prima instanţă a mai arătat că, prin adresa emisă la data de 27.07.2011, în 
dosarul de executare nr. 325/2006, executorul judecătoresc V.I. a înfiintat poprire 
asupra sumelor de bani pe care debitorul le are de încasat, cu titlu de drepturi 
salariale, de la terţul poprit S.C. P. S.R.L. Tulcea, până la concurenţa sumei de 
2.020,74 lei, adresa respectivă fiind comunicată terţului poprit la data de 29.07.2011.  

Judecătoria a stabilit că terţul poprit nu s-a conformat dispoziţiei de înfiinţare a 
popririi şi, prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 460 alin. 1 C. pr. civ., 
organul de executare a solicitat instanţei validarea popririi – o fază procedurală 
execuţională care se declanşează la iniţiativa creditorului, debitorului sau organului 
de executare în cazurile în care terţul poprit nu îşi aduce la îndeplinire obligaţiile ce îi 
revin potrivit art. 465 Cod procedură civilă, în termenele legale, validare ce 
presupune existenţa a două raporturi juridice, pe de o parte, unul între creditor şi 
debitoare iar pe de altă parte, altul între terţul poprit şi debitoare.  

Pentru a ajunge la concluzia admiterii acţiunii, judecătoria a constatat că 
debitorul V.D. a avut calitatea de salariat al terţului poprit în perioada 10.03.2011-
31.12.2011 în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată nr. 
158/09.03.2011, prelungit prin act adiţional, iar prin contractul individual de muncă 
nr. 171/31.01.2012, acesta a fost angajat pe perioadă nedeterminată de către aceeaşi 
societate comercială, luând naştere astfel un raport juridic prin care terţul poprit a 
devenit debitorul direct al creditoarei popritoare pentru suma poprită. 

Judecătoria a apreciat că validarea popririi era posibilă în cauză, având în 
vedere că în practica judiciară s-a statuat că şi veniturile viitoare ale debitorului pot 
constitui obiect al popririi, soluţie ce nu prejudiciază terţul poprit în condiţiile în care 
raportul juridic direct între acesta şi creditor se naşte în momentul în care creanţa 
debitorului poprit în raporturile sale cu terţul poprit devine exigibilă.  

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat apel terţul poprit S.C. „P.” S.R.L. 
Tulcea, criticând-o ca netemeinică, cu motivarea că, în mod greşit, prima instanţă a 
admis acţiunea fără să observe că în prezent, raporturile de muncă dintre societatea 
apelantei şi debitor au încetat şi nu-i mai datorează acestuia din urmă nici o sumă de 
bani. 

În motivarea susţinerea căii de atac, s-a arătat că, pentru a se dispune validarea 
popririi trebuie verificată exclusiv existenţa titlului executoriu şi existenţa raportului 
juridic valabil între debitor şi terţul poprit în temeiul căruia terţul poprit datorează 
sume de bani debitorului, astfel că terţului poprit are calitate procesuală pasivă dacă 
existentă unui raport juridic obligaţional între debitorul urmărit şi terţul poprit. 
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În aceste condiţii, apelanta arătat că nu mai există un raport obligaţional între 
terţul poprit şi debitorul urmărit deoarece, prin cererea înregistrată sub nr. 
43/10.04.2012, numitul V.R. a denunţat în mod unilateral contractul individual de 
muncă iar decizia emisă de S.C. „P.” S.R.L. atestă faptul că debitorul nu mai 
figurează ca angajat al terţului poprit din data de 10.04.2012, raporturile de muncă 
dintre cele două  părţi încetând în baza art. 791 din Codul muncii  

Prin decizia civilă nr. 96/26.09.2012, Tribunalul Tulcea a respins ca nefondat 
apelul reţinând că a fost dovedită culpa terţului astfel că acesta datorează creditoarei 
suma pe care ar fi trebuit să o reţină din drepturile salariale ce îi reveneau lui V.D. 
începând cu 13 august 2012 conform art. 456 alin. 1 C. pr. civ. 

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a constatat că poprirea a fost 
înfiinţată la 27.07.2011 până la concurenţa sumei de 2.020,74 lei, fiind comunicată 
adresa către terţul poprit la 29.07.2011 şi, cu toate că debitorul a fost angajatul 
societăţii comerciale „P.” S.R.L. până la 10.04.2012, terţul poprit nu a procedat 
conform adresei de înfiinţare, dar a făcut dovada achitării unor sume către B.E.J. V.I. 
dar numai la 9.12.2011, şi ulterior, la 9.01 şi la 9.03.2012. 

Instanţa de apel a considerat că nu poate afecta temeinicia şi legalitatea 
hotărârii instanţei de fond faptul că, ulterior, V.D. şi-a dat demisia şi la 10.04.2012 a 
încetat contractul său de muncă la S.C. „P.” S.R.L., deoarece culpa terţului a fost 
dovedită şi acesta datorează creditoarei suma pe care ar fi trebuit să o reţină din 
drepturile salariale ce îi reveneau lui V.D. începând cu 13.08.2012 conform art. 456 
alin. 1 Cod pr. civilă 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs terţul poprit S.C. „P.” S.R.L. 
Tulcea, prin care a criticat hotărârea instanţei de apel pentru nelegalitate prin prisma 
prevederilor art. 299-312 C. pr. civ., solicitând modificarea hotărârii atacate în sensul 
respingerii acţiunii . 
 În motivarea căii de atac, s-a arătat că, prin adresa emisă în dosarul de 
executare silită nr. 325/2006, executorul judecătoresc V.I. a solicitat înfiinţarea 
popririi asupra salariului datorat numitului V.D. până la concurenţa sumei de 2020,74 
lei şi, drept urmare, s-a procedat la virarea în contul indicat de executor a sumelor de 
300 lei conform O.P. IB nr. 2011121300020260, 150 lei conform O.P. IB nr. 
2011121300000586 şi 150 lei conform O.P. IB nr. 2011121300004240. 
 În critica deciziei recurate s-a învederat că, dând o interpretare greşită a 
dispoziţiilor legale, atât instanţa de fond cât şi instanţa de apel au dat curs solicitării 
executorului judecătoresc şi au procedat la validarea popririi fără a observa că, în 
raport de finalitatea procedurii de validare a popririi, în sensul obligării terţului poprit 
la plata direct către creditor a sumei datorate de debitor conform titlului executor, se 
impunea verificarea dacă acest nou raport juridic se poate naşte, inclusiv sub aspectul 
calităţii actuale de debitor faţă de debitorul iniţial a celui indicat ca fiind terţ poprit; 
or, din interpretarea logică şi gramaticală a celor enunţate rezultă că ceea ce are de 
verificat instanţa învestită cu cererea de validare a popririi este situaţia dacă terţul 
poprit datorează sume de bani debitorului la momentul la care face o asemenea 
analiză, iar nu la momentul la care a fost înfiinţată poprirea. 
 În opinia recurentei, inexistenţa unui raport juridic obligaţional între debitorul 
iniţial şi terţul poprit nu este în concordanţă cu dispoziţiile art. 460 pct. 3 Cod 
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procedură civilă, potrivit cărora în situaţia când sumele sunt datorate periodic, pentru 
sumele scadente în viitor validarea îşi produce efectele numai la data când sumele 
devin scadente; în acest context, recurenta apreciază că obligarea sa la plata unei 
sume de bani, care nu-i incumbă, în condiţiile inexistenţei calităţii actuale de debitor 
faţă de debitorul iniţial, reprezintă o încălcare a drepturilor protejate de Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului. 
 Analizând decizia recurată prin prisma motivelor de nelegalitate invocate de 
recurentă, curtea constată că recursul este întemeiat şi urmează a fi admis cu 
consecinţa modificării deciziei recurate în sensul că admiterii apelului, schimbării în 
parte sentinţa apelată şi validării popririi pentru suma de 603,30 lei. 
 Astfel, printr-o adresă din 27.07.2011, B.E.J. Asociaţi V.I. şi V.M. a solicitat 
recurentei poprirea sumei de 2020,74 lei din veniturile numitului V.D.; a fost 
înştiinţat terţul poprit că, dacă în termen de 15 zile nu va proceda la consemnarea 
sumelor pe seama biroului executorului judecătoresc se va proceda la validarea 
popririi până la concurenţa sumei datorate; adresa de înfiinţare a popririi a fost 
comunicată S.C. „P.” S.R.L prin afişare, la 29.07.2011. 
  Mai trebuie arătat că numitul V.D. a fost salariatul S.C. „P.” S.R.L în perioada 
10.03.2011 – 31.12.2011 în funcţia de manipulant mărfuri având un salariu brut de 
670 lei; la 01.02.2012, V.D. a fost reangajat la societate până la data de 10.04.2012 
(când salariatul şi-a dat demisia de la locul de muncă) având salariul brut de 700 lei 
lunar. 
 După cum a rezultat din probatoriul administrat de către terţul poprit în apel, 
acesta s-a procedat la virarea în contul indicat de executor a sumelor de 300 lei 
conform O.P. IB nr. …, de 150 lei conform O.P. IB nr. … şi de 150 lei conform O.P. 
IB nr. … 
 În aceste condiţii, hotărârile instanţelor de fond - care au admis cererea de 
validare pentru întreaga sumă, fără a lua în considerare plăţile efectuate de societatea 
comercială în 13.12.2011, 13.01.2012 şi 12.03.2012 şi fără a acorda relevanţa 
corespunzătoare împrejurării că sumele datorate de terţ debitorului urmărit au natura 
unor venituri salariale - sunt nelegale şi trebuie reformate. 
 Astfel, conform art. 452 al.1 C. pr. civ. sunt supuse executării silite prin 
poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale 
urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va 
datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente; conform art. 456 C. pr. 
civ., efectul principal al înfiinţării popririi este stabilirea interdicţiei terţului poprit de 
a plăti sumele datorate sau pe care le va datora în viitor (art. 454 al.2) şi - în maxim 
15 zile de la comunicarea popririi, respectiv de la scadenţa sumelor de bani datorate 
în viitor -, să consemneze suma pe numele biroului executorului judecătoresc care 
face executarea silită. 
 Specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei  
operaţiuni juridice procesuale care, în principal, presupune participarea 
indispensabilă a trei părţi: creditorul popritor, debitorul poprit şi terţul poprit. 
Operaţiunea implică, de asemenea, existenţa a două operaţiuni juridice distincte: 
prima între creditor şi debitorul său şi a doua între debitorul urmărit şi terţul poprit; 
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pe calea popririi se naşte un al treilea raport juridic între creditorul popritor şi terţul 
poprit, în conţinutul căruia intră obligaţii diferite de cele ale debitorului urmărit. 
 În aceste condiţii, dacă creditorul popritor ca titular al unui titlu executoriu face 
dovada celor două raporturi juridice iniţiale, sumele datorate de terţ debitorului 
urmărit se vor indisponibiliza în măsura necesară pentru realizarea dreptului 
creditorului şi, dacă în ciuda interdicţiei de plată, terţul plăteşte totuşi sumele datorate 
de el debitorului urmărit, se poate cere validarea. 

Validarea constă în verificarea şi confirmarea popririi printr-o hotărâre 
judecătorească care constituie titlu executoriu pentru creditorul popritor faţă de terţul 
poprit care devine debitorul direct al creditorului popritor. 
 Soluţionarea cererii de validare presupune verificarea raporturilor juridice 
dintre creditor şi debitor, respectiv între debitor şi terţul poprit; cercetarea acestui 
raport din perspectiva caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei debitorului faţă de 
terţ presupune admisibilitatea oricărui mijloc de probă permis de lege, atât din partea 
creditorului urmăritor cât şi din partea terţului poprit prin care acesta intenţionează să 
reducă sau să anihileze creanţe ce se execută. 
 De aceea, trebuie admis că, în faţa instanţei de validare, se poartă adevărata 
dezbatere privind existenţa, întinderea şi ajungerea la termen a obligaţiei terţului faţă 
de debitorul urmărit; aceasta pentru că, deşi prin poprire nu se urmăreşte decât 
ducerea la îndeplinire a unui titlu executoriu, în fapt, în procedura validării, terţul se 
poate apăra ca şi cum s-ar judeca numai cu creditorul său (debitorul urmărit) 
invocând inexistenţa debitului, reducerea sau stingerea acestuia. 
 Acest proces tripartit trebuie privit şi din perspectiva efectelor validării 
popririi: terţul va fi obligat să plătească creditorului suma datorată de debitorul 
urmărit, dându-se naştere unui al treilea raport juridic prin care terţul poprit devine 
debitorul direct al creditorului popritor. 
 Acest transfer judiciar este de fapt o cesiune (o cesiune execuţională), o 
transmisiune de drepturi de creanţă ce se produce prin efectul legii. 

Efectele acestui veritabil contract judiciar se produc însă numai din condiţiile 
speciale de admisibilitate a acestui act juridic creat prin mijlocirea judecătorului, 
dintre care, cea mai importantă este aceea că se creează un contract judiciar doar în 
domeniul şi materia în care este permis părţilor să tranzacţioneze. 
 Or, art. 460 C. pr. civ. conduce la modificarea raporturilor juridice dintre 
debitorul urmărit şi terţul poprit (de fapt, naşterea unuia nou) exclusiv sub aspectul 
creditorului din raportul obligaţional, cesiunea de creanţă rezultând aici nu din 
convenţia părţilor (ca în dreptul comun, conform art. 1391 C. civil), ci prin efectul 
legii. 
 Această unică diferenţă nu schimbă cu nimic efectele cesiunii de creanţă: din 
momentul realizării contractului judiciar (validarea popririi), creanţa se transferă 
către creditorul urmăritor (cesionarul judiciar), cu toate drepturile pe care i le 
conferea cedentului judiciar (debitorul urmărit); astfel, cesionarul devine creditor în 
locul cedentului, preluându-i toate drepturile, iar creanţa rămâne neschimbată, în 
sensul că îşi păstrează natura sau garanţiile care o însoţeau. 
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 Trebuie observat că, din cele două raporturi juridice, recurenta contestă 
existenţa legăturii juridice dintre ea şi V.D. şi, apoi, întinderea dreptului creditorului 
învederând că, până la validarea irevocabilă a plătit sume totalizând 600 lei. 
 Aici se impune revenirea la situaţia concretă a părţilor, relevantă în pricină 
fiind natura juridică a datoriei pe care S.C. „P.” S.R.L o avea faţă de V.D., respectiv 
plata lunară a unor sume cu titlu de venit din muncă în sumă de 670 lei brut, 510 lei 
net în perioada 10.03 – 31.12.2011 şi 700 lei brut, 530 lei net  în perioada 01.02 -
10.04.2012. 
 Or, potrivit art. 409 alin. 1 lit. b C. pr. civ.,  salariile şi alte venituri periodice 
realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte 
sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de 
existenţă ale acestuia pot fi urmărite până la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice 
alte datorii decât cele privind sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau 
de alocaţie pentru copii. 
 De aceea, în perioada în care V.D. a fost salariatul S.C. P. S.R.L, chiar dacă 
această societate şi-ar fi respectat obligaţia de a indisponibiliza sumele datorate de 
salariatul său, tot ar fi trebuit să plătească acestuia 2/3 din venitul lunar net şi, în nici 
un caz, nu-l putea lipsi de o sursă esenţială de câştigare a mijloacelor de subzistenţă. 
 Aceasta înseamnă că recurenta ar fi trebuit să consemneze pe seama B.E.J. 
Asociaţi V.I. şi V.M. sumele datorate lui V.D. în perioada 01.08 (pentru că adresa de 
înfiinţare a popririi a fost comunicată la 29.07.2011) – 31.12.2011 (data primei 
încetări a raporturilor de muncă) şi apoi în perioada 01.02-10.04.2012. 
 Din perspectiva acestei a doua perioade de existenţă a raporturilor de muncă 
între terţul poprit şi debitorul urmărit, trebuie subliniat că obligaţia iniţială a S.C. P. 
S.R.L rămâne în vigoare şi după reangajare, atât timp cât, în ipoteza schimbării 
locului de muncă, poprirea legal înfiinţată impune aceleaşi obligaţii şi unităţii la care 
se găseşte noul loc de muncă al debitorului (art. 455 al.1 – text care a fortiori se 
aplică şi în cazul reangajării debitorului urmărit). 
 Aceasta şi pentru că o poprire produce efecte chiar dacă la momentul înfiinţării 
terţul nu era dator debitorului urmărit, terţul apărând ca un datornic eventual. 
 Soluţia se datorează şi reglementării legale care include ca obiect al popririi şi 
veniturile viitoare ale debitorului care, în baza art. 1718 Cod civil, răspunde cu toate 
bunurile sale, mobile şi imobile, prezente şi viitoare ele constituind gajul general şi 
comun al creditorilor. 
 De aceea, ori de câte ori terţul poprit va deveni debitor al datornicului urmărit, 
aceste raporturi ale sale cu terţul, unite cu raporturile dintre creditor şi debitorul 
iniţial vor naşte obligaţia în sarcina terţului ca, la momentul exigibilităţii creanţei 
debitorului urmărit, terţului să-i incumbe toate obligaţiile generate de înfiinţarea 
popririi (indisponibilizare, consemnare etc.). 
 Faţă de acestea, având în vedere salariul net obţinut de V.D. în perioada 01.08-
31.12.2011 de 510 lei lunar şi cota maximă de urmărire stabilită de art. 409 al.1 lit. b) 
Cod procedură civilă de 1/3, reiese că S.C. „P.” S.R.L trebuia să consemneze pe 
seama biroului executorului judecătoresc suma de 850 lei; pentru perioada 01.02. 
2012-10.04.2012, când V.D. s-a reangajat pentru un venit net de 530 lei recurenta nu 
putea plăti acestuia o sumă totală de 353,3 lei.. 
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 Cum, din suma totală de 1203,3 lei, recurenta a consemnat suma de 600 lei, 
reiese că doar pentru 603,3 lei se poate reţine obligaţia acesteia de a plăti direct 
creditorului urmăritor ceea ce trebuia de fapt să indisponibilizeze conform art. 456 
Cod procedură civilă. 

Decizia civilă nr. 14/C/21.01.2013 
Dosar nr. 7138/327/2011 

Judecător redactor Gabriel Lefter 
 
38. Corelaţie între excepţia lipsei de interes şi excepţia autorităţii de lucru 

judecat. Efectul pozitiv al puterii de lucru judecat. 
 

 Prezumţia izvorâtă din autoritatea de lucru judecat, privită din punctul de vedere al 
efectelor hotărârii pronunţate asupra acelui raport juridic reprezintă „elementul pozitiv” în sensul 
că acea hotărâre judecătorească a stabilit adevărul, ceea ce înseamnă că nu numai starea de fapt a 
fost bine stabilită, dar că au fost aplicate şi textele legale corespunzătoare. 
 Efectul pozitiv al puterii de lucru judecat se manifestă ca prezumţie, mijloc de probă de 
natură să demonstreze ceva în legătură cu raportul juridic dintre părţi, reuşind să demonstreze 
modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în raportul juridic dintre 
părţi, fără posibilitatea de a statua diferit. 
 Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care nu 
prezintă triplă identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior, fără 
posibilitatea de a mai fi contrazis. 
 Această reglementare a puterii de lucru judecat în forma prezumţiei vine să asigure din 
nevoia de ordine şi stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârii 
judecătoreşti; prezumţia nu opreşte însă judecarea celui de-al doilea proces, ci uşurează sarcina 
probaţiunii, aducând în faţa instanţei constatări ale unor raporturi juridice făcute cu ocazia 
judecăţii anterioare şi care nu pot fi ignorate. 

 
Legea nr. 446/2006,  

H.G. nr. 414/1997  
Legea nr. 45/1994 

 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 1173/212/2012 
reclamantul Ministerul Apărării Naţionale a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va 
pronunţa să oblige pârâţii Judeţul Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa la 
asigurarea serviciului de telefonie fixă, în cadrul îndeplinirii obligaţiei legale de 
asigurare a dotărilor şi fondurilor necesare desfăşurării activităţii U.M. [...] Constanţa 
(Centrul Militar Zonal Constanţa). 

 În motivare, reclamantul arată că U.M. [...] Constanţa îşi desfăşoară activitatea 
într-un imobil proprietate publică, aflat în administrarea Consiliul Judeţean 
Constanţa, căruia, în această calitate, îi revine obligaţia, potrivit legii, de a asigura 
centrul militar zonal cu instalaţiile de telecomunicaţii, dotările şi fondurile necesare 
desfăşurării activităţii acestora. Precizează reclamantul că autorităţilor administraţiei 
publice le revin obligaţii privind: suportarea cheltuielilor de întreţinere, reparare şi 
modernizare a clădirilor şi instalaţiilor puse la dispoziţia centrelor militare zonale, dar 
şi achitarea contravalorii energiei electrice, energiei termice, alimentării cu apă, 
canalizării, salubrizării, abonamentelor radio, TV, telefonice, telefax, fax şi a 
convorbirilor efectuate cu aceste mijloace de comunicare, precum şi a corespondenţei 
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cu persoanele fizice şi juridice şi a altor nevoi de funcţionare. Aceste obligaţii se 
extind şi în situaţia în care localul, terenul şi mijlocele fixe ar fi în administrarea 
Ministerul Apărării Naţionale. 

După ce serviciul de telefonie fixă a fost întrerupt, la data de 26.07.2011, 
reclamantul s-a adresat furnizorului [...] S.A. şi pârâtului Consiliul Judeţean 
Constanţa, fără a primi vreun răspuns. 

Învederează reclamantul că activitatea Centrului Militar Zonal Constanţa este 
în acest fel perturbată, angajaţii acestei unităţi fiind nevoiţi a se folosi de propriile 
telefoane, fapt ce creează disfuncţionalităţi dar şi riscuri de securitate. 

Pârâţii nu au formulat întâmpinare, însă la termenul din data de 17.04.2012, 
prin reprezentant convenţional, au invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, prin 
raportare la decizia civilă nr. 714/ 30.06.2011 a Curţii de Apel Constanţa. 

Prin precizări scrise depuse la dosar la data de 25.04.2012, prin registratura 
instanţei, pârâtul Consiliul Judeţean Constanţa a recalificat excepţia invocată ca fiind 
excepţia lipsei de interes, în susţinerea căreia a arătat că, prin hotărârile judecătoreşti 
date în dosarul nr. 6899/118/2009, s-a statuat cu putere de lucru judecat faptul că, 
raportat la situaţia juridică a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Centrul 
Militar Zonal Constanţa, întrucât nu există o hotărâre de trecere a imobilului din 
domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, 
devine incidentă H.G. nr. 416/ 1997, în sensul că revine Consiliul Judeţean Constanţa 
dreptul de administrare a imobilului, cu toate consecinţele ce decurg de aici, inclusiv 
în ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de întreţinerea şi exploatarea imobilului. 

Obiectul dosarului nr. 6899/118/2009 l-a reprezentat anularea Hotărârii 
Consiliul Judeţean Constanţa nr. 153/ 15.05.2009 privind darea în administrarea unor 
instituţii publice a unui imobil proprietate publică a Judeţului Constanţa, acţiune 
promovată de către Ministerul Apărării Naţionale. 

În aceste condiţii, susţine pârâtul că interesul reclamantului în promovarea şi 
susţinerea acţiunii deduse prezentei judecăţi nu este născut şi actual, dat fiind că prin 
hotărârile judecătoreşti la care s-a făcut referire anterior s-a stabilit obligativitatea 
Consiliului Judeţean Constanţa de a suporta toate cheltuielile legate de desfăşurarea 
activităţii Centrului Militar Zonal Constanţa, aspect ce face obiectul prezentei 
judecăţi. S-au ataşat fotocopii ale sentinţei civile nr. 210/ 04.02.2011, pronunţată de 
Tribunalul Constanţa şi deciziei Civile nr. 714/ CA/ 23.06.2011, pronunţată de Curtea 
de Apel Constanţa. 

La termenul de judecată din data de 22.05.2012, instanţa a unit excepţia cu 
fondul cauzei şi a încuviinţat proba cu înscrisuri pentru ambele părţi. 

 Prin sentinţa civilă nr. 9489/29.05.2012 Judecătoria Constanţa a respins 
excepţia lipsei de interes şi a admis acţiunea formulată de către reclamant, obligând 
pârâtul Consiliul Judeţean Constanţa să asigure serviciul de telefonie fixă Centrului 
Militar Zonal Constanţa (U.M. [...] Constanţa). 

 A motivat instanţa de fond referitor la excepţia lipsei de interes că prin chiar 
argumentele expuse de către pârât în susţinerea excepţiei se arată că „revine Consiliul 
Judeţean Constanţa dreptul de administrare a imobilului, cu toate consecinţele ce 
decurg de aici, inclusiv în ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de întreţinerea şi 
exploatarea imobilului”. Or, atâta vreme cât pârâtul ar trebui să asigure reclamantului 
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inclusiv serviciul de telefonie fixă pentru buna desfăşurare a activităţii, însă acest 
lucru nu se întâmplă, este evident că Ministerul Apărării Naţionale – în subordinea 
căruia se află Centrului Militar Zonal Constanţa – are un interes legitim (care nu vine 
în contradicţie cu prevederile legale în vigoare), născut (odată cu întreruperea 
furnizării serviciului) şi actual (întrucât întreruperea serviciului subzistă şi în 
prezent), direct şi personal (reclamantul fiind cel care ar obţine folosul practic, în 
situaţia admiterii acţiunii).  

Referitor la fondul cauzei s-a reţinut că potrivit art. 1 din H.G. nr. 416/1997 
privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului, situat în judeţul 
Constanţa, în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa stipulează: „se aprobă 
transmiterea imobilului proprietate publică a statului, compus din construcţii în 
suprafaţă construită desfăşurată de 1.675,80 m2 şi terenul aferent în suprafaţă de 
1.875 m2, situat în municipiul Constanţa, str. [...], judeţul Constanţa, din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa în administrarea 
Consiliului Judeţean Constanţa, în vederea amenajării acestuia pentru Centrul militar 
judeţean Constanţa”. Unităţile Ministerului Apărării Naţionale fac parte din domeniul 
public al statului potrivit Anexei Legii nr. 213/ 1998. De asemenea conform art. 76 
din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare: „Consiliile 
judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure centrelor 
militare terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, sisteme şi servicii 
informatice, autoturisme, alte dotări şi materiale, precum şi fondurile necesare 
desfăşurării activităţii specifice, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a 
Guvernului”.  

 Împotriva acestei soluţii au declarat recurs pârâţii care au criticat soluţia 
instanţei de fond referitor la modalitatea de soluţionare a excepţiei lipsei de interes în 
promovarea acţiunii în raport de prevederile deciziei nr. 714/CA a Curţii de Apel 
Constanţa şi a sentinţei civile nr. 210 a Tribunalului Constanţa, care au statuat că nu 
există o hotărâre de trecere în domeniul statului a imobilului în care îşi desfăşoară 
activitatea reclamanta, astfel că acesta se află în administrarea Consiliului Judeţean, 
cu toate consecinţele ce decurg de aici în ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de 
întreţinerea şi exploatarea imobilului. Prin admiterea acţiunii de către instanţa de 
fond, practic Hotărârea Consiliului Judeţean a fost anulată, cu consecinţa menţinerii 
normelor H.G. nr. 416/1997. Prin prisma acestor apărări apreciază recurenţii că  nu 
sunt îndeplinite nici cerinţele interesului. 
 În apărare, intimatul reclamant a formulat întâmpinare prin intermediul căreia a 
susţinut că se impune respingerea recursului ca nefondat întrucât apreciază soluţia 
primei instanţe temeinică şi legală. 
 Recursul a fost înregistrat iniţial pe rolul secţiei de contencios administrativ şi 
fiscal a Tribunalului Constanţa care prin încheierea din 14.11.2012 a stabilit natura 
civilă a cauzei şi a dispus înaintarea acesteia secţiei I civilă. 
 Secţia I civilă, procedând la soluţionarea cauzei, a calificat calea de atac ca 
fiind apel în raport de obiectul cererii de chemare în judecată şi prevederile art.2 pct.2 
Cod procedură civilă. Alte probatorii nu au fost administrate în cauză de către 
instanţa de apel. 
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 Prin decizia civilă nr. 59/07.02.2013 Tribunalul Constanţa a respins apelul 
pârâţilor ca nefondat. 
 Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de apel a reţinut că reclamantul 
justifică un interes legitim în promovarea prezentei acţiuni câtă vreme autorităţile 
administraţiei locale nu îşi îndeplinesc obligaţiile menţionate în H.G. nr. 414/1997, 
respectiv acelea de a asigura Centrului Militar Zonal U.M. [...] instalaţiile de 
telecomunicaţie, dotările şi fondurile necesare desfăşurării activităţii acestuia. 
 Împotriva acestei decizii în termen legal au declarat recurs pârâţii Consiliul 
Judeţean Constanţa şi Judeţul Constanţa, care au criticat-o pentru nelegalitate, 
conform art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă exclusiv sub aspectul soluţionării 
excepţiei lipsei de interes al reclamantului în promovarea acţiunii. 
 Susţin recurenţii că prin sentinţa civilă nr. 210/2009 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa şi decizia civilă nr. 714/CA/23.06.2011 pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa s-a  statuat cu autoritate de lucru judecat regimul juridic al imobilului în 
care îşi desfăşoară activitatea U.M. [...] Constanţa, şi anume faptul că acest imobil se 
află în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale – Judeţul Constanţa, 
acestei persoane juridice de drept public revenindu-i dreptul de administrare a 
imobilului. 
 În raport de aceste dezlegări date problemei de drept ce vizează regimul juridic 
al imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Militar Zonal, acţiunea 
promovată de reclamant în prezentul dosar şi anume aceea de obligare a pârâtului 
Consiliul Judeţean Constanţa la asigurarea serviciului de telefonie fixă, este lipsită de 
interes, soluţia Tribunalului Constanţa fiind nelegală sub aspectul soluţionării acestei 
excepţii invocate de pârâţi. 
 Prin întâmpinare reclamantul Ministerul Apărării Naţionale a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârilor pronunţate de instanţa de 
fond şi de apel ca fiind legale şi temeinice. 
 Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport de criticile 
recurenţilor pârâţi Curtea constată că recursul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 
 Autoritatea de lucru judecat prevăzută de art. 1201 Cod civil (de la 1864) are la 
bază regula potrivit căreia o acţiune nu poate fi judecată decât o singură dată şi că o 
constatare făcută printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă nu trebuie 
contrazisă de o altă hotărâre, aceasta în scopul de a realiza o administrare uniformă a 
justiţiei. Deci, principiul autorităţii de lucru judecat împiedică nu numai judecarea din 
nou a unui proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi fiind purtat între 
aceleaşi părţi, ci şi contrazicerile dintre două hotărâri judecătoreşti, în sensul că 
drepturile recunoscute unei părţi sau constatările făcute printr-o hotărâre definitivă să 
nu fie contrazise printr-o hotărâre ulterioară dată în acelaşi proces. 
 Hotărârea judecătorească irevocabilă se impune ca un adevăr irevocabil nu 
numai în virtutea prezumţiei legale de adevăr, ci şi în vederea realizării unui principiu 
de ordine publică ce conferă autoritate organelor de justiţie şi în conformitate cu care 
nu se permite ca ulterior recunoaşterii sau tăgăduirii unui raport juridic, printr-o 
hotărâre judecătorească rămasă în vigoare, să se pornească un nou proces, care ar 
putea să răstoarne ce s-a stabilit anterior. 
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 Prin urmare, prezumţia izvorâtă din autoritatea de lucru judecat, privită din 
punctul de vedere al efectelor hotărârii pronunţate asupra acelui raport juridic 
reprezintă „elementul pozitiv” în sensul că acea hotărâre judecătorească a stabilit 
adevărul, ceea ce înseamnă că nu numai starea de fapt a fost bine stabilită, dar că au 
fost aplicate şi textele legale corespunzătoare. 
 Efectul pozitiv al puterii de lucru judecat se manifestă ca prezumţie, mijloc de 
probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu raportul juridic dintre părţi, 
reuşind să demonstreze modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte 
litigioase în raportul juridic dintre părţi, fără posibilitatea de a statua diferit. 
 Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea 
proces care nu prezintă triplă identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul 
litigios dezlegat anterior, fără posibilitatea de a mai fi contrazis. 
 Această reglementare a puterii de lucru judecat în forma prezumţiei vine să 
asigure din nevoia de ordine şi stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între 
considerentele hotărârii judecătoreşti; prezumţia nu opreşte însă judecarea celui de-al 
doilea proces, ci uşurează sarcina probaţiunii, aducând în faţa instanţei constatări ale 
unor raporturi juridice făcute cu ocazia judecăţii anterioare şi care nu pot fi ignorate. 
 Prin urmare, împrejurarea conform căreia prin hotărârile judecătoreşti 
menţionate de recurenţii pârâţi, pronunţate în procedura contenciosului-administrativ 
– sentinţa civilă nr. 210/04.02.2011 a Tribunalului Constanţa şi decizia civilă nr. 
714/CA/23.06.2011 a Curţii de Apel Constanţa -  s-a statuat asupra naturii juridice a 
imobilului situat în Constanţa, str. [...], respectiv asupra faptului că acest imobil se 
află în proprietatea publică a Judeţului Constanţa, având destinaţia de sediu al 
Centrului Militar Judeţean Constanţa, nu constituie un impediment pentru 
declanşarea prezentului litigiu, şi nu lipseşte de interes legitim demersul 
reclamantului, prin care se reclamă neîndeplinirea obligaţiilor legale ce incumbă 
pârâţilor, tocmai din perspectiva calităţii lor de proprietari ai imobilului în litigiu. 
Această din urmă problemă a fost dezlegată cu autoritate de lucru judecat prin 
hotărârile judecătoreşti anterioare, iar în virtutea efectului pozitiv al autorităţii de 
lucru judecat, în prezenta cauză este uşurată sarcina probaţiunii, reclamantul fiind 
ţinut să dovedească exclusiv faptul că pârâţii – titulari ai obligaţiilor prevăzute de 
Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi de art. 1-3 din H.G. 
nr. 414/1997 pentru aprobarea Normelor maximale privind dotarea centrelor militare 
judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti – nu şi-au îndeplinit o 
anumită obligaţie, respectiv aceea de a asigura serviciul de telefonie fixă Centrului 
Militar Zonal Constanţa (U.M. [...] Constanţa). 
 Prin interes – ca element al acţiunii civile – se înţelege folosul practic urmărit 
de cel ce a pus în mişcare acţiunea civilă, respectiv oricare dintre formele ce intră în 
conţinutul acesteia. 
 Interesul se impune a fi legitim, juridic, să fie născut şi actual; să fie personal şi 
direct. 
 Prin urmare, interesul trebuie să fie în legătură cu pretenţia formulată, deci cu 
dreptul subiectiv civil afirmat, ori cu situaţia juridică legală pentru a cărei realizare 
calea justiţiei este obligatorie. 
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 De asemenea, interesul trebuie să fie născut şi actual, deci să existe în 
momentul în care se exercită dreptul la acţiune, în sensul că partea s-ar expune la un 
prejudiciu numai dacă nu ar recurge la acel moment la acţiune. De asemenea interesul 
trebuie să fie personal şi direct, în sensul că folosul practic trebuie să îl vizeze pe cel 
care recurge la forma procedurală, iar nu pe altcineva. 
 Or, în speţă, toate aceste elemente se regăsesc în acţiunea dedusă judecăţii de 
către reclamant. 
 Astfel, reclamantul Ministerul Apărării Naţionale în calitate de beneficiar al 
imobilului din Constanţa, str. [...] – bun aflat în domeniul public al Judeţului 
Constanţa, conform dezlegărilor date prin decizia civilă nr. 174/CA/23.06.2011 a 
Curţii de Apel Constanţa -  este îndreptăţit să reclame neîndeplinirea obligaţiilor 
legale ce incumbă proprietarului imobilului în temeiul Legii nr. 446/2006, al H.G. nr. 
414/1997 şi al Legii nr. 45/1994 a apărării naţionale a României pentru asigurarea 
bunei funcţionări a Centrului Militar Zonal Constanţa, solicitând instanţei să constate 
această situaţie şi să dispună sancţionarea stării de pasivitate a pârâtului prin 
obligarea acestuia să asigure serviciile necesare bunei funcţionări a instituţiei publice, 
în speţă serviciul de telefonie fixă. 
 Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 Cod procedură civilă se va 
respinge recursul pârâţilor ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 322/C/03.07.2013 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
 
 

Preşedinte Secţia I Civilă, 
RĂZVAN ANGHEL 

 


