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LITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONIŞTIITIITIITII    

 
 
 
1. Acțiune în anulare a hotărârii AGA. Suspendarea judecății ca urmare a începerii 

urmăririi penale. Respingerea cererii de repunere pe rol a cauzei. 
 

Art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă 
Art. 244 alin.1 pct. 2 si alin. 2 Cod procedură civilă 

 
          Potrivit art. 244 alin.1 pct. 2 C.pr.civ., „(1) Instanţa poate suspenda judecata (…) 2. când s-a 
început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra 
hotărârii ce urmează să se dea.” 
         Conform art. 244 alin. 2 C.pr.civ. „(2) Suspendarea va dăinui până când hotărârea 
pronunţată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.” 
        Pe de altă parte, potrivit art. 155 ind. 1 C.pr.civ. „(1) Când constată că desfăşurarea normală 
a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute 
de lege ori stabilite în cursul judecăţii, instanţa poate suspenda judecată, arătând în încheiere care 
anume obligaţii nu au fost respectate. Dispozitiile art. 108 ind. 3  sunt aplicabile. 
    (2) La cererea părtii, judecata va fi reluată dacă obligaţiile la care se referă alin. 1 au fost 
îndeplinite şi, potrivit legii, aceasta poate continua. Dispoziţiile art. 155 alin. 2 se aplică în mod 
corespunzător.” 
       Din analiza dispoziţiilor legale invocate reiese că repunerea pe rol a cererii în ipoteza 
reglementată de art. 244 alin.1 pct. 2 C.pr.civ. are loc la momentul rămânerii definitive a hotărârii 
penale. 
        În condiţiile în care partea care a solicitat repunerea cauzei pe rol nu a făcut dovada 
soluţionării definitive a cauzei penale până la a cărei soluţionare s-a dispus suspendarea, soluţia 
care se impunea în cauză era respingerea cererii de repunere pe rol. 
 

     Decizia civilă nr. 464/05.05.2014 
        Dosar nr. 4897/118/2009 

 
Prin încheierea din data de 5 iunie 2012 în temeiul art. 1551 Cod procedură civilă s-a 

suspendat judecarea cauzei. 
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin Încheierea din data de 22.06.2010 s-a dispus, în temeiul art. 244 alin. 1 pct. 2 Cod 

procedură civilă suspendarea judecării cauzei promovată de reclamanta [...] CONSTANŢA, în 
contradictoriu cu pârâtele [...] CONSTANŢA, şi [...]. 

S-a reţinut că potrivit adresei emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, la data de 
13.08.2009, în dosar nr. 326/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a dispus 
începerea urmăririi penale faţă de [...], pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 Cop Penal, [...] 
şi [...] pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 290 Cop Penal. 

 Instanţa a apreciat îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru a opera suspendarea legală 
facultativă a judecării prezentei acţiuni având ca obiect anularea Protocolului nr. 1/1.09.2005 şi 
Hotărârii AGA a [...] nr. 2/7.03.2005. 

 Astfel, cercetarea penală are înrâurire asupra cauzei de faţă, dat fiind că poartă asupra 
persoanelor despre care se afirmă că au săvârşit infracţiuni de înşelăciune şi  fals în înscrisurile sub 
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semnătură privată ce fac obiectul cererii înregistrate sub nr. 4897/118/2009 pe rolul Tribunalului 
Constanţa. 

Prin încheierea din data de 3.04.2012 s-a respins sesizarea din oficiu cu privire la perimarea 
cauzei,  cu consecinţa menţinerii măsurii suspendării. 

S-a reţinut că, în raport de dovada formulării plângerii împotriva Rezoluţiei procurorului din 
data de 29.02.2011 pronunţată în dosar nr. 1690/P/2011, cercetările penale nu s-au finalizat printr-o 
soluţie definitivă,  astfel că subzistă motivul suspendării întemeiat pe dispoziţiile art. 244 alin. 1 pct. 
2 Cod procedură civilă. 

La data de 27.04.2012 pârâta [...] CONSTANŢA a formulat cerere de repunere a cauzei pe 
rol. 

Prin citaţia emisă pentru termenul din 05.06.2012, instanţa a pus în vedere petentei pârâte să 
facă dovada soluţionării plângerii formulate împotriva rezoluţiei din 29.02.2012 din dosarul nr. 
1690/P/2011al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. 
 Petenta pârâtă nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei, astfel încât se va constata incidenţa 
cauzei de suspendare a judecăţii dedusă din prevederile art. 1551 Cod procedură civilă. 
 Dimpotrivă, reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri din care rezultă că se efectuează 
cercetări judecătoreşti în referire la Rezoluţia procurorului din data de 29.02.2011 pronunţată în 
dosar nr. 1690/P/2011. 

Potrivit art. 1551 Cod procedură civilă: 
Când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii 

reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de 
chemare în judecată sau în cursul judecăţii, instanţa poate suspenda judecata, arătând în încheiere 
care anume obligaţii nu au fost respectate. 
 La cererea părţii, judecata va fi reluată dacă obligaţiile la care se referă art. 1 au fost 
îndeplinite şi, potrivit legii, aceasta poate continua”.  

Conduita petentei pârâte de a nu depune, la cererea instanţei, înscrisurile necesare pentru 
redeschiderea judecăţii a fost sancţionată cu suspendarea cauzei conform art. 1551 Cod procedură 
civilă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta [...], criticând-o ca fiind nelegală şi 
netemeinică, sub următoarele aspecte: 

Consideră recurenta reclamanta că dispoziţiile art. 1551 Cod procedură civilă s-au aplicat 
greşit. 

Prin întâmpinare intimata-pârâtă [...] a invocat excepţia nulităţii recursului motivat de 
împrejurarea că nu se încadrează în motivele de recurs prevăzute de art. 304 Cod procedură civilă şi 
pe fond a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Deliberând cu prioritate, în acord cu dispoziţiile art. 137 alin. 1 C.pr.civ., asupra 
excepţiei nulităţii recursului invocată de intimată, Curtea reţine: 
          Potrivit art. 306 C.pr.civ. ”(1) Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu 
excepţia cazurilor prevazute în alin. 2. 
    (2) Motivele de ordine publică pot fi invocate şi din oficiu de instanţa de recurs, care însă este 
obligată sa le pună în dezbatere părţilor. 
    (3) Indicarea greşită a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului daca dezvoltarea 
acestora face posibilă încadrarea lor într-unul din motivele prevazute de art. 304.” 
          Prin cererea de recurs, recurenta a invocat aplicarea greşită în cauză a dispoziţiilor art. 155 
ind. 1 C.pr.civ., critică care se încadrează în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.. 
          Pe cale de consecinţă, instanţa constată incidenţa ipotezei reglementate de dispozitiile art. 306 
alin.3 C.pr.civ., astfel că va respinge excepţia nulităţii recursului. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii, Curtea reţine următoarele: 
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          Prin încheierea de şedinţă din 22.06.2010 Tribunalul Constanţa a dispus suspendarea judecăţii 
în temeiul art. 244 alin.1 pct. 2 C.pr.civ., ca urmare a începerii urmăririi penale în dosarul nr. 
306/P/2008 al parchetului de pe lângă tribunalul Constanţa faţă de [...], [...] şi [...]. 
          Potrivit acestor dispoziţii legale „(1) Instanţa poate suspenda judecata (…) 2. când s-a 
început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra 
hotărârii ce urmează să se dea.” 
          La data de 27.04.2012, pârâta a solicitat repunerea cauzei pe rol, arătând că nu mai subzistă 
motivul care a dus la suspendarea cauzei în temeiul art. 244 alin.1 pct. 2 C.pr.civ. 
          Prin rezoluţie, judecătorul cauzei a îndatorat pârâta să facă dovada soluţionării plângerii 
formulate împotriva rezoluţiei procurorului din 29.02.2012 din dosarul nr. 1690/P/2011. 
          Prin încheierea de şedinţă din 05.06.2012 instanţa a dispus suspendarea judecăţii în temeiul 
art. 155 ind. 1 C.pr.civ. S-a reţinut că petenta pârâtă nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei, 
reclamanta fiind cea care a depus la dosar înscrisuri din care rezultă că se efectuează cercetări 
judecătoreşti în referire la Rezoluţia procurorului din data de 29.02.2012 pronunţată în dosarul nr. 
1690/P/2011. 
         Potrivit art. 244 alin. 2 C.pr.civ. „(2) Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronunţată 
în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.” 
        Pe de altă parte, potrivit art. 155 ind. 1 C.pr.civ. „(1) Când constată că desfăşurarea normală a 
procesului este împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligatiilor prevazute de 
lege ori stabilite în cursul judecatii, instanta poate suspenda judecată, arătând în încheiere care 
anume obligaţii nu au fost respectate. Dispozitiile art. 108 ind. 3  sunt aplicabile. 
    (2) La cererea părtii, judecata va fi reluată daca obligaţiile la care se referă alin. 1 au fost 
indeplinite si, potrivit legii, aceasta poate continua. Dispoziţiile art. 155 alin. 2 se aplică în mod 
corespunzător.” 
       Din analiza dispoziţiilor legale invocate reiese că repunerea pe rol a cererii în ipoteza 
reglementată de art. 244 alin.1 pct. 2 C.pr.civ. are loc la momentul rămânerii definitive a hotărârii 
penale. 
        Pe de altă parte, suspendarea judecăţii constituie sancţiunea procedurală care intervine în 
ipoteza neîndeplinirii de către reclamant a unor obligaţii procesuale. 
        Mai mult, dispoziţiile art. 155 ind. 1 C.pr.civ. se referă la suspendarea judecăţii, ca fază a 
procesului civil. 
        Or, în cauză cererea de repunere a cauzei pe rol a fost formulată de pârâtă, astfel că acesteia îi 
revenea obligaţia de a proba incidenţa ipotezei reglementate de dispoziţiile art. 244 alin.2 C.pr.civ.. 
        Întrucât în cauză judecata fusese suspendată în temeiul art. 244 alin. 1 pct.2 C.pr.civ. iar 
dispoziţiile art. 155 ind. 1 C.pr.civ. se referă la suspendarea cursului judecăţii, nefiind aplicabile 
unei cereri de repunere a cauzei pe rol, respectiv dispoziţia legală menţionată sancţionează conduita 
părţii reclamante, Curtea apreciază că încheierea recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a 
legii. 
        Astfel, în condiţiile în care partea care a solicitat repunerea cauzei pe rol nu a făcut dovada 
soluţionării definitive a cauzei penale până la a cărei soluţionare s-a dispus suspendarea, soluţia care 
se impunea în cauză era respingerea cererii de repunere pe rol. 

Constatând astfel incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ., instanţa va 
admite recursul şi va modifica în tot încheierea, respingând cererea de repunere a cauzei pe rol. 

 
2. Acțiune în constatare. Contract de închiriere. Interpretare clauze. Realizarea unui 

acord de voință în privința unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare. 
 

Art.304 pct.8 Cod procedură civilă 1865 
Art.982 Cod civil 1864 
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 Critica ce vizează strict modalitatea de interpretare a actului juridic denumit „contract de 

închiriere” se încadrează în motivul de nelegalitate prevăzut de art.304 pct.8 C.pr.civilă de la 1865 
şi urmează a fi analizat de instanţa de recurs. 

 Astfel, operaţiunea interpretării contractului, necesară pentru determinarea înţelesului exact 
al clauzelor contractuale, în strânsă corelaţie cu voinţa internă a părţilor, permite o corectă 
determinare a însăşi forţei obligatorii a acestuia. 

 Clauzele oricărui contract alcătuiesc un întreg şi astfel ele nu pot fi desprinse de contextul în 
care se încadrează, regulă de interpretare care rezultă din prevederile art.982 C.civil de la 1864, 
conform cărora „toate clauzele convenţiilor se interpretează unele prin altele, dându-se fiecărei 
înţelesul ce rezultă din actul întreg”. 

 Clauza inserată în cuprinsul art.3 din contract este specifică unui antecontract de vânzare-
cumpărare şi interpretată în ansamblul întregului act (şi nu în afara contractului în ansamblu), 
dovedeşte, din nou, că intenţia părţilor a fost ca la momentul încheierii convenţiei, să realizeze un 
acord de voinţă în privinţa unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare. 
 

     Decizia civilă nr. 513/30.06.2014 
        Dosar nr. 15975/212/2012 

 
 1. Prin sentinţa civilă nr. 10228/26.07.2013, Judecătoria Constanţa a admis  în parte 

acţiunea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] SA CONSTANŢA, a 
constatat natura juridică a contractului nr. 32381/22.12.2008 încheiat de părţi drept antecontract de 
vânzare-cumpărare a apartamentului nr. …, …, situat în Constanţa, …, a dispus  rezoluţiunea 
contractului astfel calificat şi obligarea pârâtei SC [...] SA CONSTANŢA la plata către reclamantă a 
sumei de 118.980,41 de lei cu titlu de daune interese. 

 A fost respinsă cererea privind instituirea dreptului de retenţie până la momentul plăţii 
actualizate a daunelor interese, ca neîntemeiată, precum şi cererea reconvenţională, pârâta fiind 
îndatorată la plata către reclamantă a sumei de 6282, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 S-a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de 25.06.2012 
sub nr. 15975/212/2012, astfel cum a fost precizată la termenul din 24.10.2012, reclamantul [...] a 
chemat în judecată pârâta SC [...] SA, solicitând autorităţii judiciare să califice operaţiunea juridică 
constatată prin înscrisul intitulat Contract nr. …/22.12.2008 încheiat de părţi drept antecontract de 
vânzare-cumpărare a apartamentului nr. …, situat în Constanţa, …; totodată, reclamantul a solicitat 
să se dispună rezoluţiunea/rezilierea antecontractului de vânzare-cumpărare şi obligarea pârâtei la 
plata daunelor interese reprezentând ratele şi accesoriile facturate şi încasate de pârâtă ca preţ al 
apartamentului în litigiu, cu instituirea unui drept de retenţie până la momentul plăţii actualizate a 
daunelor interese şi cu  obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

 Reclamantul relevă în susţinere că la data de 22.12.2008, ca urmare a ofertei făcute de pârâta 
SC [...] SA pentru vânzarea apartamentelor din blocul [...] situate în Constanţa, …, a încheiat cu 
aceasta contractul nr. 32381 pentru cumpărarea apartamentului nr. …, compus din 2 camere şi 
dependinţe, preluat în baza procesului verbal de predare din 12.01.2009; actul juridic încheiat, 
intitulat impropriu “contract de închiriere” a fost iniţiat de pârâtă, care s-a obligat ca, de la data 
încheierii acestui contract, să vândă în orice moment apartamentul dacă reclamanta  îşi va exprima 
această opţiune; celelalte clauze, stabilite unilateral de către pârâtă, vizează modalitatea de plată a 
preţului în rate, eşalonat pe o perioadă de 10 ani, 9 luni şi 28 de zile, cuantumul de 700 de euro 
lunar, plata în avans a preţului în sumă de 7000 de euro pentru perioada 10.01.2009 - 28.10.2019 , 
precum şi alte obligaţii ce revin părţilor; aceste clauze, stabilite unilateral, sunt susceptibile de mai 
multe interpretări  şi pentru stabilirea înţelesului lor, în calitate de parte contractantă cumpărător, a 
solicitat conducerii pârâtei să clarifice natura juridică a contractului; conducerea pârâtei, analizând 
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sesizarea şi conţinutul contractului, a stabilit că forma de închiriere este imperfectă, iar actul încheiat  
reprezintă o vânzare-cumpărare, plata ratelor fiind considerată ca parte a preţului; la 9.09.2011, 
reclamanta a solicitat conducerii pârâtei SC [...] SA - alături de alţi beneficiari cumpărători - 
perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică; pârâta a propus un al doilea 
antecontract de vânzare-cumpărare, suprapus pe cel iniţial, cu clauze împovărătoare, rezultând că nu 
înţelege  să-şi execute obligaţiile asumate prin antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat la data 
de 22.12.2008. 

 Pârâta SC [...] SA CONSTANŢA a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 
cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată; a invocat excepţia prescripţiei dreptului material la 
acţiune, raportat la capetele de cerere privind rezoluţiunea contractului încheiat de părţi şi plata de 
daune interese reprezentate de ratele şi accesoriile facturate de pârâtă ca preţ al apartamentului în 
litigiu; în ce priveşte fondul cauzei, s-a arătat că între părţi s-a încheiat contractul de închiriere nr. 
…/22.12.2008, având ca obiect închirierea, pentru o perioadă de 10 ani a apartamentului nr. … din 
blocul [...] situate pe …; natura contractului poate fi determinată uşor, clauzele sunt enunţate în 
termeni clari şi dau posibilitatea părţilor şi instanţei de judecată să identifice voinţa reală manifestată 
la data semnării contractului; prezenţa clauzei din art.3 nu schimbă natura contractului, cu atât mai 
mult cu cât există şi clauza potrivit căreia părţile convin ca acest contract nu poate fi interpretat ca 
un contract de leasing. 

 Reconvenţional, pârâta a solicitat constatarea rezilierii contractului de închiriere nr. 
…/22.12.2008, evacuarea reclamantului din apartamentul nr. …, obligarea reclamantului la plata 
sumei de 8804,88 lei reprezentând contravaloarea chiriei aferente imobilului pentru lunile mai - 
septembrie 2012, precum şi la plata penalităţilor de întârziere calculate de la data scadenţei până în 
prezent şi acordarea lor în continuare până la achitarea debitului restant; pârâta reconvenientă 
subliniază că rezilierea contractului de închiriere are drept temei art. 6 din contract, potrivit căruia 
neplata la termen a 3 chirii va fi considerată o încălcare a contractului, având drept consecinţă 
rezilierea de drept a contractului, fără somaţie, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia 
instanţelor judecătoreşti sau o altă formalitate prealabilă; reclamanta nu a mai achitat chiria datorată 
încă din luna iunie 2012, iar în cazul rezilierii contractului pentru neplata chiriei, chiriaşul este 
obligat să elibereze imediat şi să predea apartamentul închiriat, precum şi să achite toate obligaţiile 
de plată rezultate din contract. 

 Prin încheierea de şedinţă din 9.01.2013, Judecătoria Constanţa a respins excepţia  
prescripţiei dreptului material la acţiune raportat la capătul de cerere privind rezoluţiunea 
contractului încheiat de părţi şi la plata de daune interese. 

 Pe fond a reţinut că natura juridică a contractului nr. …/22.12.2009 se va determina în 
funcţie de clauzele contractuale cuprinse în actul juridic încheiat de părţi şi de conduita lor în 
executarea acestui contract; potrivit acestui contract (cap. II ) primul, în calitate de locator 
închiriază, iar al doilea, în calitate de locatar, ia cu chirie apartamentul  nr. …; potrivit cap. III, 
termenul de închiriere este de 10 ani 9 luni şi 28 zile cu începere de la data de 01.01.2009 şi este 
valabil până la data de 28.10.2019; la data semnării contractului, locatorul se obligă să vândă în 
orice moment, pe perioada de derulare a prezentului contract de închiriere, locatarului, dacă acesta 
îşi exprimă opţiunea de vânzare-cumpărare a apartamentului cu condiţia ca suma achitată să 
reprezinte integral suma rămasă de încasat până la expirarea contului; în baza cap. IV, chiria 
aferentă apartamentului închiriat este lunară, în sumă de 707 euro/lună; chiriaşul va achita şi toate 
taxele locale sau centrale apartamentului închiriat, precum şi costurile aferente prin administrare 
proprie, prin asociaţia de locatari pentru întreţinerea imobilului; la data încheierii prezentului 
contract, locatarul va achita în avans echivalentul a 7000 de euro, respectiv suma de 27.513,50 lei, 
reprezentând chiria pentru ultimele 9 luni şi 28 de zile, respectiv perioada 01.01.2009-28.10.2019. 

 Se constată că voinţa reclamantului a fost în sensul cumpărării apartamentului în discuţie; o 
dovadă în sensul că nici voinţa pârâtei nu a fost în sensul încheierii contractului de închiriere este 
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reprezentată de răspunsul acesteia la solicitarea reclamantei în sensul definitivării contractului de 
vânzare - cumpărare, în care se menţionează în termeni foarte clari că actul încheiat are o formă 
imperfectă, iar conducerea societăţii a ajuns la concluzia că acesta trebuie modificat, devenind 
contract de vânzare-cumpărare. 

 Stabilirea unei perioade de închiriere de 10 ani, 9 luni şi 28 de zile (termen ce a fost ulterior 
modificat prin act adiţional din data de 12.10.2010), precum şi fixarea unui cuantum total al chiriei 
egal cu preţul apartamentului dă naştere în mod întemeiat  ideii că părţile au avut în vedere 
încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare având ca obiect acest apartament (plata preţului a 
fost stabilită în rate); pârâta şi-a asumat obligaţia de a vinde în orice moment acest apartament pe 
perioada de derulare a contractului şi a fost de acord, ca la momentul exprimării opţiunii de 
cumpărare a apartamentului, “chiria” achitată până la acel moment, să fie  considerată ca parte din 
preţ. 

 Potrivit primei instanţe, la nivelul anului 2008 (precum şi în prezent), o persoană nu ar achita 
o chirie în cuantum  de 707 euro/lunar (3110,8 lei), deşi nu deţine o locuinţă proprie, nu sunt 
necesare cunoştinţe speciale în domeniu imobiliar, pentru a aprecia că o chirie de 707 euro/lună este 
într-un cuantum foarte ridicat pentru un apartament nemobilat, în suprafaţă de 56,88 mp, aspect ce 
întăreşte concluzia că voinţa reclamantei la momentul încheierii contractului a avut în vedere 
transmiterea proprietăţii asupra acestui apartament. 

 Având în vedere neexecutarea obligaţiei ce revenea pârâtei, s-a dispus rezoluţiunea 
contractului nr. 32382/22.12.2008 intervenit între părţi, astfel cum a fost calificat de instanţă; 
daunele interese reprezintă echivalentul bănesc pe care debitorul îl datorează creditorului pentru 
executarea parţială, defectuoasă sau neexecutarea obligaţiei; reclamantul a solicitat cu titlu de 
despăgubiri ratele şi accesoriile facturate şi încasate de pârâtă ca preţ al apartamentului în litigiu; 
pentru determinarea acestei sume, s-a efectuat în cauză raportul de expertiză contabilă întocmit de 
expert [...], stabilindu-se  această valoare la suma de 118.980,54 lei. 

 Solicitarea de a se institui în favoarea reclamantului un drept de retenţie asupra imobilului 
până la plata daunelor interese a fost considerată ca neîntemeiată şi a fost respinsă de instanţă. 

 Cererea reconvenţională a fost, de asemenea, respinsă ca neîntemeiată, reţinându-se că din 
moment ce reclamanta şi-a manifestat voinţa de a cumpăra apartamentul, iar pârâta a refuzat, 
reconvenienta nu se poate prevala de propria conduită şi solicita rezilierea actului; reclamantul are o 
justificare pentru neplata ratelor lunare, prin invocarea neexecutării contractului de către pârâta care, 
contrar prevederilor acestuia, nu a procedat la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, deşi a 
fost notificată de către reclamantă în acest sens. 

 2. Prin decizia civilă nr.94/16.04.2014, Tribunalul Constanţa a respins ca nefundat apelul 
promovat de către apelanta pârâtă S.C. „[...]” S.A. Constanţa împotriva sentinţei civile nr. 
10228/26.07.2013, pronunţată de Judecătoria Constanţa şi a obligat apelanta la plata sumei de 1500 
lei – cheltuieli de judecată (onorariul apărătorului ales) în favoarea intimatului. 

 A reţinut instanţa că prin apelul formulat, pârâta reconvenientă a arătat că hotărârea primei 
instanţe este nelegală şi netemeinică, întrucât în mod greşit a dispus instanţa de fond respingerea 
excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune; termenul de prescripţie a început să curgă la data semnării 
contractului – 22.12.2008, acesta fiind împlinit atât în raport de data introducerii acţiunii – 
25.06.2012, cât şi de momentul demarării procedurii concilierii prealabile; eronată este şi calificarea 
juridică a contractului, între părţi fiind încheiat un contract de închiriere pe o durată de 10 ani a unui 
apartament; clauzele contractuale erau clare, prevederile art. 3 (prin care locatorul exprimă 
promisiunea vânzării bunului către locatar, dacă acesta îşi exprimă opţiunea de cumpărare a 
apartamentului) nefiind susceptibile a schimba natura contractului, cu atât mai mult cu cât există şi 
clauza potrivit căreia contractul nu poate fi interpretat ca fiind unul de leasing ; în mod neîntemeiat 
s-a respins cererea reconvenţională, întrucât reclamanta pârâtă nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a 
chiriei, rezilierea de plin drept a contractului de chirie fiind comunicată acesteia, iar intimata nu a 
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investit instanţa cu o cerere de constatare a nulităţii notificării de reziliere; din acest punct de vedere, 
evacuarea din apartament şi obligarea intimatului reclamant la plata chiriei restante şi a penalităţilor 
de întârziere erau doar consecinţa firească a rezilierii. 

 S-a apreciat de către instanţa de apel că excepţia prescripţiei dreptului la acţiune a fost 
respinsă în mod judicios de către instanţa de fond, fiind neîntemeiate susţinerile apelantei legate de 
momentul de la care a început a curge termenul de prescripţie al dreptului la acţiune. 

 Dreptul de a se prevala de sancţiunea rezoluţiunii contractului şi de a cere despăgubiri poate 
fi exercitat de la data la care o parte semnatară nu îşi mai execută obligaţiile contractuale; apelanta 
şi-a încălcat obligaţia stipulată în contractul părţilor – de a vinde intimatului reclamant imobilul la 
momentul la care aceasta îşi manifestă intenţia de cumpărare – exprimându-şi refuzul de perfectare a 
actului, prin adresa comunicată apelantei la data de 09.09.2011. 

 Doar ulterior acestei date, la care intimatul a cunoscut refuzul apelantei de a respecta 
clauzele antecontractului …/22.12.2008, a luat naştere dreptul său la acţiune. 

 În ce priveşte criticile apelantei în referire la modul de soluţionare al fondului cauzei, 
Tribunalul a constatat că prin intermediul motivelor de apel, apelanta nu a invocat apărări noi, 
reluând considerentele invocate prin întâmpinare şi cererea reconvenţională; în raport de probele 
existente în cauză, calificarea juridică a actului civil încheiat de părţi - ca antecontract de vânzare 
cumpărare – este corectă. 

 Potrivit instanţei de apel, valoarea ratei lunare – de 707 euro – nu se justifică drept o simplă 
chirie , în raport de suprafaţa redusă a imobilului şi de achitarea avansului iniţial de 7.000 euro la 
momentul încheierii antecontractului (sumă de asemenea însemnată); specifică antecontractului de 
vânzare - cumpărare este clauza potrivit căreia intimatul putea opta pentru cumpărarea 
apartamentului, sub condiţia achitării integrale a sumei rămase de încasat până la expirarea 
contractului; în cazul încheierii unui  contract de închiriere, respectiva rată lunară ar fi fost 
echivalentul dreptului de folosinţă al imobilului, fără a mai profita cumpărătorului , fiind lipsită de 
cauză juridică  reţinerea tuturor acestor rate ca parte din preţul de vânzare ; voinţa societăţii 
reconveniente de a vinde imobilul este confirmată şi prin adresele nr. 469 şi 630 emise la datele de 
19.01.2012 şi 25.01.2012 , prin care apelanta face referire la plata ratelor apartamentului şi la 
necesitatea completării şi modificării contractelor încheiate în anul 2008, acestea urmând a deveni 
contracte de vânzare cumpărare autentice. 

 În ce priveşte cererea reconvenţională, s-a apreciat că apelanta pârâtă nu poate invoca 
propria culpă în neexecutarea antecontractului, refuzul intimatei reclamante de a achita ratele 
restante din preţul imobilului fiind justificat de refuzul apelantei de a încheiat contractul de vânzare 
cumpărare. 

 3. Împotriva deciziei civile nr.94/16.04.2014 a Tribunalului Constanţa, a declarat recurs 
apelanta pârâtă SC [...] SA Constanţa, susţinând nelegalitatea hotărârii instanţei de apel din 
perspectiva motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.8 C.pr.civilă de la 1865, respectiv 
interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii şi schimbarea înţelesului lămurit şi vădit 
neîndoielnic al acestuia. Susţine recurenta că în mod nelegal instanţa de apel a calificat natura 
juridică a contractului în litigiu ca antecontract de vânzare-cumpărare, contrar voinţei părţilor şi 
clauzelor neechivoce din contract. 

 Astfel, contractul cuprinde clauze specifice închirierii, se reglementează chiria lunară şi 
modalitatea de plată, obligaţiile specifice chiriaşului, temeiurile de reziliere a contractului de 
închiriere. 

 Conform art.3 din contract, locatarul avea posibilitatea ca, oricând pe parcursul derulării 
contractului de închiriere, să-şi exprime intenţia de cumpărare a imobilului închiriat, prezenţa 
acestei clauze nu schimbă, în opinia recurentei, natura contractului, astfel cum se acreditează în 
hotărâre, cu atât mai mult cu cât există şi clauza potrivit cu care părţile convin că acest contract nu 
poate fi interpretat ca un contract de leasing. 
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 Se arată că împrejurările relevate în hotărâre, privitoare la cuantumul mare al chiriei şi durata 
contractului, nu sunt edificatoare în susţinerea tezei potrivit căreia voinţa internă a părţilor a fost alta 
decât cea exprimată în acţiune, iar pe de altă parte, dacă într-adevăr voinţa părţilor ar fi fost aceea de 
a încheia un antecontract de vânzare-cumpărare, şi nu un contract de închiriere, nu exista nici un 
impediment legal ca părţile să încheie acest act. 

 Susţine recurenta şi respingerea neîntemeiată a apelului care vizează cererea 
reconvenţională, învederând că în raport de criticile anterioare, instanţa de apel a apreciat incorect că 
pârâta nu poate invoca propria culpă în neexecutarea contractului şi că refuzul intimatei reclamante 
de a achita ratele restante din preţul imobilului este justificat de refuzul apelantei de a încheia 
contractul de vânzare-cumpărare. 

 Prin întâmpinarea formulată, intimatul reclamant [...] a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, arătând  că susţinerile formulate nu sunt încadrate în motivele limitativ arătate de art.304 
C.pr.civilă de la 1865, recurenta a invocat, în fapt, aspecte vizând fondul cauzei, reluând motivele 
din întâmpinarea şi cererea reconvenţională, şi că instanţa a soluţionat cauza în limitele cadrului 
procesual stabilit de reclamant şi cererea reconvenţională formulată de SC [...] SA Constanţa. 

 4. Examinând decizia civilă recurată, prin prisma criticilor formulate, Curtea de Apel 
constată că recursul nu este fondat, pentru următoarele argumente: 

 Se constată că recurenta pârâtă a încadrat criticile formulate în motivul de nelegalitate 
prevăzut de art.304 pct.8 C.pr.civilă de la 1865, potrivit căruia „interpretând greşit actul juridic 
dedus judecăţii, instanţa a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic ala cestuia”. 

 Acest motiv de recurs presupune existenţa unui act juridic, temei al acţiunii, pentru care 
recurentul să considere că este un act clar, „vădit neîndoielnic”, cu clauze precise, a cărui natură sau 
înţeles au fost schimbate de instanţă, fără ca prin acest motiv să se pună în discuţie probatoriul din 
care a rezultat interpretarea dată de judecător. 

 Chiar dacă în cererea de recurs sunt reluate o mare parte din apărările formulate în faţa 
instanţelor de fond, apreciem că acea critică ce vizează strict modalitatea de interpretare a actului 
juridic denumit „contract de închiriere” se încadrează în motivul de nelegalitate prevăzut de art.304 
pct.8 C.pr.civilă de la 1865 şi urmează a fi analizat de instanţa de recurs. 

 Astfel, operaţiunea interpretării contractului, necesară pentru determinarea înţelesului exact 
al clauzelor contractuale, în strânsă corelaţie cu voinţa internă a părţilor, permite o corectă 
determinare a însăşi forţei obligatorii a acestuia. 

 Clauzele oricărui contract alcătuiesc un întreg şi astfel ele nu pot fi desprinse de contextul în 
care se încadrează, regulă de interpretare care rezultă din prevederile art.982 C.civil de la 1864, 
conform cărora „toate clauzele convenţiilor se interpretează unele prin altele, dându-se fiecărei 
înţelesul ce rezultă din actul întreg”. 

 Se adaugă acestui principiu de interpretare a contractului şi regula analizată şi reţinută de 
către ambele instanţe, conform căreia „interpretarea contractelor se face după intenţia comună a 
părţilor contractante, iar nu după sensul literal al termenilor”. 

 Analizat astfel, şi ţinând seama de contextul şi împrejurările de fapt în care „contractul de 
închiriere” a fost încheiat, şi care nu sunt contestate de către societatea recurentă, respectiv oferta de 
vânzare a apartamentelor către persoane care nu deţineau întreaga sumă stabilită ca preţ al vânzării, 
ţinând seama de inserarea în contract a mai multor elemente care depăşesc limitele unei închirieri – 
chiria lunară în cuantum de 707 euro/lună pentru un apartament situat nu într-o zonă centrală a 
oraşului, în suprafaţă de numai 56,88 mp, fără amenajări interioare deosebite, plata anticipată a unei 
sume considerabile, respectiv 7.000 Euro, pentru ultimele 9 luni şi 28 de zile din perioada 
menţionată, perioada mare de închiriere, determinată până la indicarea ultimei zile, respectiv 10 ani, 
9 luni şi 28 zile, probează, fără dubiu, că părţile nu au avut în vedere închirierea locuinţei, ci 
vânzarea acesteia la momentul la care reclamantul [...]  îşi exprimă opţiunea de cumpărare, respectiv 
în momentul în care deţine întreg preţul vânzării. 
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 Clauza inserată în cuprinsul art.3 din contract este specifică unui antecontract de vânzare-
cumpărare şi interpretată în ansamblul întregului act (şi nu în afara contractului în ansamblu), 
dovedeşte, din nou, că intenţia părţilor a fost ca la momentul încheierii convenţiei, să realizeze un 
acord de voinţă în privinţa unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare. 

 Operaţiunea de interpretare a contractului, prin aplicarea regulilor generale şi specifice de 
interpretare, a fost realizată în mod corect de către instanţele de fond, neputând fi reproşat acestora 
greşita interpretare şi, în consecinţă, schimbarea naturii ori înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al 
actului juridic. 

 Dat fiind această interpretare a contractului încheiat între părţi, şi soluţia cererii 
reconvenţionale este corectă şi chiar dacă, tot ca o consecinţă a admiterii cererii principale, nu mai 
există temeiul folosinţei locuinţei, evacuarea reclamantului nu poate fi dispusă ca o consecinţă a 
propriei sale pretenţii dovedite şi pe un alt temei decât cel invocat de recurentă. 

 Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civilă de la 
1865, Curtea de Apel va respinge recursul ca nefondat. 

 
3. Acțiune în răspundere delictuală. Obligarea pârâților la încetarea publicării de 

articole denigratoare care aduc atingere onoarei, reputației și drepturilor de autor. Acordarea 
de daune morale pentru prejudiciul de imagine suferit, proporţional cu ingerinţa produsă. 
 

Art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
 

Pârâtele - persoane fizice au publicat în ziarul „[...] de Constanţa”, în cursul anilor 2006-
2007, un număr de 18 articole având ca subiect activitatea profesională a intimatei reclamante, 
aceasta din urmă invocând producerea unui prejudiciu de imagine ce au îndreptăţit-o să solicite 
daune morale pentru atingerea adusă onoarei, reputaţiei şi drepturilor  de autor ale acesteia. 

În jurisprudenţa constantă a CEDO relativ la respectarea dreptului de liberă exprimare, 
conferit de art. 10 din Convenţie, se arată că „îndatoririle şi responsabilităţile inerente exerciţiului 
libertăţii de exprimare impun jurnaliştilor ca în relatările pe care ei le fac privitoare la problemele 
de interes general, să acţioneze cu bună credinţă, în aşa fel încât să furnizeze informaţii exacte şi 
demne de a fi considerate credibile, cu respectarea deontologiei profesionale.” 

În cauză, se observă, pe de o parte, că nu s-a făcut dovada veridicităţii afirmaţiilor conţinute 
în articolele jignitoare la adresa reclamantei intimate, cu privire la presupusele fapte pe care 
demersul jurnalistic le-a reclamat, iar pe de altă parte, stilul editorial a fost caracterizat prin 
judecăţi de valoare cu privire la calităţi personale ale subiectului în cauză în aceste articole, ce nu 
se puteau preta la demonstrarea exactităţii lor, folosirea acestor cuvinte jignitoare fiind excesivă, 
cu depăşirea limitelor conferite de art. 10 din Convenţie. 

Prin urmare, fapta ilicită, săvârşită cu vinovăţie de către recurentele pârâte, care au avut 
reprezentarea acţiunilor lor, a determinat producerea unui prejudiciu de imagine asupra persoanei 
intimatei reclamante, ce îndreptăţeşte la repararea sa prin acordarea de despăgubiri pentru 
daunele morale suferite. 
 

     Decizia civilă nr. 281/17.03.2014 
        Dosar nr. 336/36/2011 

 
       Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 982/212/2007 reclamanta 

[...] a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâţii SC [...] SRL, [...], [...], [...] şi [...] să  dispună: 
obligarea pârâţilor la încetarea publicării de articole denigratoare care aduc atingere onoarei, 
reputaţiei şi drepturilor de autor, obligarea pârâţilor la amenzi civile de 1000 lei pe zi în favoarea 
statului, pe zi de întârziere, de la data pronunţării sentinţei şi până la data încetării publicării de 
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articole, obligarea pârâţilor la plata sumei de 100.000 lei reprezentând daune morale, obligarea la 
publicarea, pe cheltuiala pârâţilor, a hotărârii ce se va pronunţa, într-un cotidian local şi unul central, 
precum şi obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată.  

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că în perioada iulie 2006 – ianuarie 2007, prin 
publicarea unui număr de 18 articole în  cotidianul „[...] de Constanţa”, semnate de pârâţii [...] şi 
[...], a fost suspusă unei campanii obsesive de denigrare şi calomniere, fiindu-i aduse acuzaţii grave, 
nefondate, cu multe neadevăruri şi formulate într-un limbaj suburban, plin de expresii jignitoare.  

Prin această campanie de presă nu s-a urmărit o corectă informare a opiniei publice ci 
obţinerea demisiei reclamantei din funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul 
Universităţii „[...]” Constanţa, creşterea tirajului şi a numărului de exemplare vândute ale 
publicaţiei. Arată reclamanta că, în cuprinsul acestor articole  se fac afirmaţii cu privire la presupuse  
fapte de plagiat şi primire de mită pentru vinderea subiectelor de la examenul de admitere la 
facultate şi pentru susţinerea examenului de licenţă.                   

  A arătat reclamanta că, prin publicarea acestor articole în presă, i-a fost cauzat un important 
prejudiciu moral, fiind adusă atingere onoarei, cinstei, demnităţii, prestigiului, reputaţiei şi  dreptului 
la nume şi la imagine, precum şi prestaţiei instituţiei publice a cărei angajată este. 

La termenul din 18.12.2007 reclamanta a renunţat la judecarea cererii formulate în 
contradictoriu cu pârâtul [...]. 

Prin sentinţa civilă nr.1151/03.03.2008 pronunţată de Judecătoria Constanţa, s-a dispus 
respingerea  acţiunii civile formulate de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta [...] ca 
neîntemeiată, admiterea în parte a acţiunii civile formulate în contradictoriu cu pârâţii  SC [...] SRL, 
[...] si [...] şi obligarea acestora la plata către reclamantă a sumei  de 50 000  lei reprezentând daune 
morale. Totodată,  s-a dispus obligarea pârâţilor SC [...] SRL, [...] si [...] la  publicarea  intr-un 
cotidian local si intr-un cotidian central, pe cheltuiala lor, a sentinţei civile.  

 Prin aceeaşi hotărâre s-a dispus şi respingerea cererii reclamantei de obligare a pârâţilor la 
încetarea publicării de articole denigratoare şi de  obligare a pârâţilor la plata de amenzi civile. S-a 
mai dispus obligarea pârâţilor SC [...] SRL, [...] și [...] la plata către reclamantă a sumei  de 1638,5 
lei fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1151/03.03.2008 pronunţată de Judecătoria Constanţa au 
formulat recurs pârâţii SC [...] SRL, [...] și [...], solicitând modificarea în tot a sentinţei recurate şi 
respingerii acţiunii formulate de reclamanta [...], arătând că dreptul la libera exprimare este garantat 
de dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, iar libertatea presei a fost reţinută în 
numeroase decizii ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 Totodată, a declarat recurs şi reclamanta [...], apreciind că se impune admiterea integrală a 
capetelor de cerere şi faţă de toţi pârâţii chemaţi în judecată, iar valoarea daunelor morale acordate 
este insuficientă în raport cu prejudiciul suferit. 

 Prin decizia Tribunalului Constanţa nr. 466/17.09.2008 pronunţată  în dosar nr. 
982/212/2007 s-a dispus admiterea recursurilor declarate, casarea în tot a hotărârii atacate şi 
reţinerea cauzei spre competentă soluţionare în fond la Tribunalul Constanţa – secţia comercială. În 
motivarea deciziei s-a reţinut că instanţa a fost investită cu soluţionarea unei acţiuni al cărei capăt 
principal de cerere este obligaţia de a face, neevaluabilă în bani. În plus, faţă de calitatea de 
comerciant a pârâtei S.C. [...] S.R.L., sunt incidente dispoziţiile art. 2 pct. 1 lit. a C.pr.civ., ce 
atribuie competenţa de soluţionare a acţiunilor de acest fel în favoarea tribunalului. 

Urmare deciziei de casare, pe rolul Tribunalului Constanţa a fost înregistrată prezenta cauză, 
sub nr. 2515/118/2009. 

La termenul de judecată din data de 21.05.2009, instanţa a dispus admiterea excepţiei 
inadmisibilităţii cererii de obligare a pârâţilor la plata daunelor morale, dedusă din nerespectarea 
dispoziţiilor art. 7201 C.pr.civ., urmare neefectuării de către reclamantă a procedurii concilierii 
prealabile.  
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Ulterior, la data de 27.07.2009, reclamanta [...] a formulat o nouă acţiune înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Constanţa sub nr. 21.652/212/2009, prin care a solicitat obligarea pârâtelor SC [...] 
SRL, [...], [...] si [...]  la încetarea publicării articolelor denigratoare şi la plata sumei de 100.000 lei, 
reprezentând daune morale.  

La termenul de judecată din data de 18.02.2010, instanţa a dispus admiterea excepţiei 
conexităţii dosarului nr. 21.652/212/2009 cu  prezenta cauză, între cele două cauze existând o 
strânsă legătură,  faţă de capătul principal de cerere din acţiunea introdusă pe rolul Judecătoriei 
Constanţa (obligaţie de a face neevaluabilă în bani) competenţa de soluţionare a dosarelor conexate 
aparţinând Tribunalului Constanţa. 

  Totodată, prin încheierea din data de 23.02.2010 s-a dispus respingerea excepţiei 
inadmisibilităţii acţiunii având ca obiect obligarea pârâţilor de despăgubiri civile reprezentând  
daune morale ca nefondată. 
              Prin sentinţa civilă nr. 4255 din 30.07.2010 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta [...], ca nefondată, a admis în parte acţiunea 
formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâtele  S.C. [...] S.R.L.,  [...] şi [...], a obligat 
pârâţii S.C. [...] S.R.L., [...] şi  [...] la plata, în solidar, către reclamanta [...]  a sumei de 60.000 lei, 
reprezentând despăgubiri civile pentru daune morale. 

  A obligat pârâţii S.C. [...] S.R.L., [...] şi  [...] la publicarea  în ziarul [...] de Constanţa şi 
într-un cotidian central a prezentei hotărâri. 

 A respins restul capetelor de cerere, privind obligarea pârâţilor la încetarea publicării de 
articole defăimătoare la adresa reclamantei şi de obligare a pârâţilor la plata unei amenzi civile, ca 
nefondate. 

Totodată a obligat pârâţii S.C. [...] S.R.L., [...] şi  [...] la plata către reclamanta [...] a sumei 
de 1.666,6 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare. 
          Pentru a pronunţa astfel tribunalul a avut în vedere următoarele: 

În perioada 18 iulie 2006 – 18 ianuarie 2007 au fost publicate în cotidianul „[...] de 
Constanţa” un număr de 18 articole în cuprinsul cărora se aduc următoarele acuzaţii de fapt: 
plagierea de către reclamantă a lucrării MARKETING, apărută în octombrie 2000 la editura Uranus – 
Bucureşti, având drept coordonator pe prof. Virgil Balaure, precum şi a lucrării  MARKETING  
apărută în anul 1992 la editura Marketer Bucureşti. 

  S-a afirmat că la conceperea lucrărilor intitulate MARKETING, apărută în octombrie 2000 
la editura Expert - Bucureşti, precum şi a lucrării TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN CERCETAREA DE 
MARKETING, apărută în anul 1998 la editura Expert Bucureşti, reclamanta [...] ar fi plagiat pasaje 
întregi din lucrările apărute anterior. Se mai reţine în articolele menţionate că la baza promovării 
reclamantei în funcţia de decan a Universităţii [...] Constanţa ar fi stat cele două lucrări plagiate, 
precum şi că reclamanta ar fi fost surprinsă în timp ce lua mită pentru vinderea subiectelor pentru 
examenul de admitere şi de licenţă la aceeaşi universitate. 

Totodată, instanţa a constatat că pârâta [...] este semnatara doar a două dintre articolele 
indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată, celelalte 16 articole fiind semnate sub numele 
de [...].  Însă,  din adresa nr. 8242/2007 emisă de ITM Constanţa, din adresa depusă de pârâta SC 
[...] SRL şi din răspunsurile date de această pârâtă la interogatoriu a rezultat că autorul [...] nu este 
angajatul societăţii pârâte, acest nume fiind un pseudonim folosit de redacţie pentru semnarea 
articolelor publicate pe baza sesizărilor provenite de la cetăţeni.  

Pe cale de consecinţă, pentru afirmaţiile cuprinse în articolele semnate sub numele de  [...], 
instanţa a apreciat că răspunderea aparţine redacţiei  cotidianului [...] de Constanţa, şi anume 
redactorul şef [...] şi prin redactor şef adjunct [...].  În acest sens, instanţa a reţinut că, în calitatea lor 
de redactor şef şi redactor şef adjunct, cele două pârâte au stabilit şi coordonat politica editorială a 
cotidianului, au verificat articolele scrise şi au aprobat implicit publicarea lor, având cunoştinţă de 
publicarea fiecăruia dintre articole, şi asumându-si astfel răspunderea pentru conţinutul acestora. 
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 În ceea ce priveşte răspunderea civilă a pârâtei S.C. [...] S.R.L., instanţa a avut în vedere 
dispoziţiile art.1000 alin.3 c.civ., potrivit cărora comitenţii răspund de prejudiciul cauzat de prepuşii 
lor în funcţiile ce li s-au încredinţat. 
  Cu privire la pârâta [...], instanţa a reţinut că aceasta nu a săvârşit nicio faptă ilicită de natură 
a atrage răspunderea civil delictuală, întrucât, în calitatea de director general, aceasta nu avea 
atribuţii de a se implica în politica editorială, nu verifica şi nu aproba publicarea articolelor, având 
doar atribuţii manageriale, motiv pentru care acţiunea formulată în contradictoriu cu aceasta s-a 
respins ca nefondată.   

 A mai reţinut instanţa că libertatea de exprimare reprezintă un drept esenţial într-o societate 
democratică şi este garantat prin dispoziţiile art. 30 din Constituţia României. Acest drept esenţial 
este supus unor limitări, prin chiar dispoziţiile constituţionale şi ale Convenţiei europene a 
Drepturilor omului, potrivit dispoziţiilor art. art. 30 alin. 6 din Constituţie.  

Curtea  Europeană a Drepturilor Omului, prin jurisprudenţa sa, în mod constant a reţinut 
rolul deosebit de important al presei în asigurarea democraţiei, statuând chiar rolul acesteia 
indispensabil  de câine de pază al democraţiei, prin dreptul şi îndatorirea presei de a aduce la 
cunoştinţa publicului chestiuni ce privesc viaţa societăţii, presa furnizând  publicului unul dintre 
mijloacele de a cunoaşte şi de a-şi forma o părere referitoare la atitudinea unor persoane care ocupă 
funcţii publice.  

A mai reţinut Curtea că, în exercitarea acestui rol, presa poate recurge şi la un ton incisiv, 
provocator, exagerat, cu respectarea însă a unor limite care ţin de protecţia reputaţiei şi a drepturilor 
celuilalt.  
 Totodată, Curtea a mai subliniat că trebuie făcută distincţie cu privire la afirmaţiile reţinute 
într-un articol de presă, între acuzaţiile de fapt, pentru care este necesară existenţa unor indicii 
temeinice şi judecăţile de valoare, cele din urmă neputând fi supuse unei probări a exactităţii lor, iar 
o judecată de valoare se poate dovedi excesivă dacă este lipsită de orice fundament de fapt. 

Instanţa a reţinut că prin acuzarea reclamantei de plagierea a două lucrări apărute anterior şi a 
vânzării subiectelor pentru examenul de admitere şi licenţă al cărei decan era la momentul publicării 
articolelor, s-au adus acesteia acuze de fapt deosebit de grave, constând în săvârşirea unor 
infracţiuni prevăzute de legea drepturilor de autor şi codul penal.  

 Prin rezoluţia nr. 1604/P/28.11.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a 
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numita [...] pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de 
mită, trafic de influenţă şi a infracţiunii prevăzute  de art.141 din Legea 8/1996 a drepturilor de 
autor, reţinându-se că sunt incidente dispoziţiile art. 10 lit. a (fapta nu există), art. 10 lit. d ( fapta nu 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii) şi respectiv ale art. 10 lit. g ( a  intervenit 
prescripţia) din Codul de procedură penală. 

 Instanţa a reţinut că nu au fost administrate probe care să confirme veridicitatea acuzelor de 
fapt aduse la adresa reclamantei prin articolele publicate în mod repetat.  

Chiar dacă nu se poate impune pârâţilor efectuarea, anterior publicării articolelor, a unor 
cercetări ample în sensul confirmării veridicităţii celor susţinute (chiar pârâta S.C. [...] S.R.L.  
arătând în cuprinsul interogatoriului că s-au avut în vedere sesizări ale cetăţenilor şi anchete 
desfăşurate de angajaţii societăţii), nu mai puţin adevărat este că deontologia profesiei de jurnalist 
implică deţinerea, la momentul formulării unor acuze de fapt la adresa unei persoane, a unor minime 
indicii temeinice care să susţină veridicitatea conţinutului  celor relatate. 

Ori, instanţa a reţinut că pârâţii nu a făcut dovada deţinerii unor minime informaţii care să fi 
justificat formularea unor acuze deosebit de serioase (săvârşirea unor infracţiuni) la adresa 
reclamantei. De altfel, pârâţii persoane fizice nu s-au prezentat în instanţă în vederea administrării 
probei cu interogatoriu, instanţa apreciind atitudinea acestora, prin raportare la dispoziţiile art. 225 
C.pr.civ., ca un început de dovadă în sensul confirmării susţinerilor reclamantei [...] sub aspectul 
caracterului fals al conţinutului articolelor. 
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 Chiar dacă în cuprinsul articolelor se fac aprecieri cu privire la activitatea desfăşurată de 
reclamantă în calitate de decan, exercitând astfel o funcţie publică şi de interes general, modalitatea 
în care se aduc la cunoştinţa publicului aceste informaţii delimitează sfera licitului de cea a ilicitului 
civil.   

Instanţa a constatat că, în chiar titlul articolelor publicate, se folosesc cuvinte ce au un vădit 
caracter insultător, jignitor la adresa reclamantei şi lipsa bunei credinţe a pârâţilor rezultă şi din 
refuzul publicării unui drept la replică. 

 Pe cale de consecinţă, modalitatea jignitoare în care s-au formulat aceste judecăţi de valoare, 
culminând cu cererea repetată de demitere a reclamantei [...] din funcţia de decan al universităţii, a 
fost de natură a aduce atingere dreptului la onoare şi demnitate al reclamantei.  

Potrivit art.998 C.civ. „Orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela 
din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara.”, iar pentru a interveni răspunderea civil delictuală 
este necesară întrunirea cumulativă a patru condiţii: existenţa faptei ilicite, prejudiciul, vinovăţia 
autorului faptei şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. 
 Fapta ilicită este fapta prin care încălcându-se normele dreptului obiectiv sunt cauzate 
prejudicii dreptului subiectiv aparţinând unei persoane. Instanţa a apreciat că  modalitatea şi maniera 
de publicare a articolelor (în mod repetat, pe parcursul unui timp îndelungat, fără a deţine indicii 
minime care să confirme veridicitatea celor publicate  şi fără a se permite reclamantei dreptul la 
replică, neindicarea de către pârâta S.C. [...] S.R.L. a identităţii persoanei care a semnat articolele 
sub numele de [...]),  denotă faptul că pârâţii  nu au urmărit informarea opiniei  publice asupra unor 
chestiuni de interes public, având intenţia prejudicierii imaginii reclamantei [...]. 
  Prin urmare, pârâţii [...] şi [...] în calitate de autor şi redactor şef adjunct, respectiv de 
redactor şef, au săvârşit faţă de reclamantă fapte ilicite, prin încălcarea normelor dreptului obiectiv 
(art. 30 alin. 6 din Constituţia României art. 10 paragraf 2 şi art. 6 paragraf 2 din CEDO), şi 
atingerea adusă dreptului subiectiv la onoare, demnitate şi imagine  al reclamantei [...]. 

Sub aspectul prejudiciului, instanţa a reţinut că, urmare faptelor ilicite ale pârâţilor, 
reclamantei i-a fost cauzat un important prejudiciu moral, aducându-se atingere onoarei şi reputaţiei 
reclamantei, fiindu-i afectate  starea psihică şi relaţiile sociale.  
 Vinovăţia reprezintă atitudinea psihică pe care autorul a avut-o la momentul săvârşirii faptei 
ilicite faţă de faptă şi urmările acesteia. Astfel cum s-a arătat anterior, instanţa a apreciat că, prin 
modalitatea concretă de publicare a articolelor, pârâtele [...] şi [...] au săvârşit faptele ilicite cu 
intenţia de a o denigra pe reclamantă şi a o determina pe aceasta să-şi dea demisia. 
 Raportul de cauzalitate îl reprezintă legătura dintre faptă şi prejudiciu, în sensul că acea faptă 
a provocat acel prejudiciu, în mod evident faptele pârâtelor [...] şi [...] de a publica articolele 
denigratoare la adresa reclamantei producând reclamantei [...] un important  prejudiciu moral.  
 Faţă de cele expuse, instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile angajării răspunderii civil 
delictuale a pârâtelor  [...] şi [...].  
 Potrivit art. 1000 alin. 3 C.civ. comitenţii răspuns de prejudiciul cauzat de prepuşii lor în 
funcţiile ce li s-au încredinţat. Între pârâtele [...] şi [...] şi pârâta SC [...] SRL există raport de 
prepuşenie, primele fiind angajatele SC [...] SRL în funcţia de redactor şef şi redactor şef adjunct, iar  
faptele ilicite cauzatoare de prejudicii reclamantei au fost săvârşite de către pârâte în exercitarea 
funcţiilor  ce li s-au încredinţat, fiind astfel îndeplinite condiţiile speciale pentru antrenarea 
răspunderii comitentului SC [...] SRL pentru faptele prepuşilor săi.  
   Reţinând existenţa prejudiciului moral cauzat reclamantei, instanţa a dispus obligarea 
pârâţilor la repararea acestuia prin echivalent bănesc, la stabilirea cuantumului acestora avându-se în 
vedere calitatea de persoană publică a reclamantei, atingerea gravă a onoarei şi demnităţii acesteia, 
faptul că, prin publicarea repetată a articolelor în ziar, o parte însemnată a cetăţenilor a luat 
cunoştinţă de faptele nereale imputate reclamantei, ceea ce a fost de natură a ştirbi dreptul la 
imagine al acesteia.  
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             Totodată, s-a avut în vedere şi perturbarea vieţii sociale şi de familie a reclamantei, motiv 
pentru care apreciază că suma de 60.000 lei este de natură a acoperi prejudiciul moral cauzat 
acesteia prin faptele ilicite ale reclamanţilor, constituind o reparaţie proporţională cu atingerea adusă 
intereselor legitime ale reclamantei.  

  S-au respins restul pretenţiilor reclamantei, instanţa apreciind că este necesară existenţa 
unei proporţii rezonabile între prejudiciu şi despăgubire, nefiind admisibilă  îmbogăţirea  victimei 
faptei licite. 
 Totodată, pentru acoperirea integrală a prejudiciului moral cauzat reclamantei tocmai prin 
aducerea la cunoştinţa publicului prin intermediul presei a unor acuze neîntemeiate, instanţa a 
apreciat necesară şi o formă de reparaţie nepatrimonială, motiv pentru care a obligat pârâţii să 
publice hotărârea, pe cheltuiala lor, în ziarul [...] de Constanţa şi într-un cotidian central.  

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la încetarea publicării de 
articole denigratoare, instanţa a constatat că nu s-ar putea impune pârâţilor o asemenea obligaţie 
negativă, neindividualizată, cu caracter general în lipsa constatării caracterului potenţial denigrator 
de către instanţa de judecată, motiv pentru care a respins această cerere ca neîntemeiată.  
 Totodată, instanţa a respins ca neîntemeiată şi cererea reclamantei privind obligarea pârâţilor 
la plata amenzii civile de 1000 lei pe zi în favoarea statului, de la data pronunţării şi până la data 
încetării publicării de articole, pentru aceleaşi considerente reţinute anterior, privind  caracterului 
eventual şi incert al obligaţiei.  

Prin decizia civilă nr.83 din 10.06.2011 Curtea de Apel Constanţa a admis  calea de atac 
formulată împotriva acestei hotărârii, după ce la termenul de judecată din 10.01.2011 a constatat că, 
faţă de obiectul acţiunii, hotărârea tribunalului este susceptibilă de a fi atacată cu apel şi nu cu 
recurs, sens în care a calificat calea declarată ca fiind apel, a anulat sentinţa şi a trimis cauza spre 
competentă soluţionare la Judecătoria Constanţa – Secţia civilă. Încheierea din data de 10.01.2011 şi 
decizia nr.83/2011 au foste casate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia civilă nr.6704 
din 1.11.2012 şi trimisă cauza Curţii de Apel Constanţa pentru soluţionarea recursurilor. 

Prin recursul lor pârâţii SC [...] SRL, [...] şi [...] au criticat hotărârea tribunalului pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, sub aspectele:  

Dreptului liberaţii de exprimare îi corespunde obligaţia corelativă şi negativă a statului de a 
face ceva prin care să aducă atingere acestui drept, cât şi obligaţia corelativă şi pozitivă a celorlalţi 
particulari de a asigura prin activităţile pe care le întreprind, respectarea acestuia. 

Domeniul de aplicare a libertăţii de exprimare include o arie larga de forme de manifestare a 
libertăţii de exprimare, inclusiv mijloacele materiale si tehnice folosite pentru exercitarea acesteia. 

Au fost considerate ingerinţe in exercitarea respectivei libertăţi situaţii variate cum ar fi 
sancţionarea unor ziarişti pentru diferite afirmaţii publicate in presa sau făcute in timpul unor 
emisiuni televizate, refuzul autorităţilor de a distribui o anumita revista, interzicerea difuzării unui 
film. 

Libertatea de exprimare apară toate categoriile de informaţii obiective, pluraliste si toate 
creaţiile si ideile originale, orice ar fi forma, suportul si finalitatea acestora, de ea bucurându-se nu 
numai mijloacele de informare in masa, ci si toţi cetăţenii si creatorii ştiinţifici, literari sau artistici. 

Când ne aflăm in fata afirmaţiilor critice pe care presa le face cu privire la oameni publici, 
fie ca aceştia ocupa deja funcţiile publice, fie ca nu, controlul european este total iar protecţia 
convenţiei este maxima. 

Pentru a justifica poziţia privilegiata pe care acest tip de discurs o ocupa, Curtea Europeana a 
pus accentul pe dreptul opiniei publice de a fi informata cu privire la chestiunile ce prezintă interes 
public, acestui drept corespunzându-i o obligaţie a jurnaliştilor de a răspândi informaţii si idei, 
îndeplinindu-si rolul de ”câine de pază al democraţiei”. 

Rezultă că limitele admisibile sunt mai largi in privinţa unui om care deţine o funcţie 
publică, vizat de această calitate, decât ale unui om obişnuit. 
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Spre deosebire de acesta din urma omul care deţine o funcţie publica se expune in mod 
inevitabil si conştient unui control strict al faptelor si afirmaţiilor sale atât din partea ziariştilor cât şi 
a masei cetăţenilor, el fiind obligat sa dea dovada de o mai mare toleranţă. 

Curtea a stabilit o foarte importantă distincţie între afirmarea unor fapte şi cea a unor judecăţi 
de valoare, potrivit curţii, existenţa faptelor poate fi dovedita, in timp ce adevărul judecaţilor de 
valoare nu este susceptibil de probaţiune. 

Tendinţa Curţii Europene este de a acorda presei garanţii solide împotriva acuzaţiilor de 
calomnie, indicând principiul conform căruia ziariştii nu trebuie sa fie obligaţi să dovedească 
adevărul afirmaţiilor publicate atunci când acţionează cu buna credinţa, bazându-se pe informaţii 
credibile. 

Ori in speţa de faţă, rezulta din întreg materialul probator administrat in cauza publicarea 
articolelor s-a făcut ca urmare a reclamaţiilor repetate a studenţilor, care din motive lesne de înţeles 
au dorit să îşi păstreze anonimatul cu privire la neregulile pe care le săvârşea reclamanta. 

Chiar din declaraţiile martorilor audiaţi la propunerea reclamantei rezulta ca aceasta făcea 
parte atât din comisia de elaborare a subiectelor de examen cat si din comisia de examinare, astfel 
încât numeroşi studenţi sau viitori studenţi alegeau varianta de a se medita la reclamanta pentru a-si 
asigura reuşita la examene ceea ce echivalează cu o mita mascata. 

Nu sunt de neglijat nici părerile studenţilor afişate in format electronic pe site-ul Telegraf 
Constanţa cu privire la conduita profesională şi morală a reclamantei. 

Este evident că toate aceste fapte reprobabile ale reclamantei nu erau aduse de studenţi la 
cunoştinţa rectorului, ci ziariştilor tocmai pentru că li se asigură anonimatul. 

Au depus la dosarul cauzei un articol publicat intr-un ziar din tara unde rectorul universităţii 
respective îşi exprima nemulţumirea ca studenţii reclama conduita necorespunzătoare a dascălilor, 
presei, si nu conducerii universităţii pentru a lua masuri împotriva dascălilor corupţi. 

De altfel, mai multe ziare atât pe plan local dar şi naţional au publicat articole cu privire la 
calitatea învăţământului românesc şi a dascălilor. 

Expresiile mai vehemente sau mai dure folosite de semnatarii articolelor publicate in 
cotidianul [...] îşi pot cu uşurinţa găsi explicaţia in indignarea justificată a oricărui om atunci când 
asupra calităţii profesionale sau morale a unui dascăl planează fie si cele mai mici suspiciuni, cu atât 
mai mult cu cât acest dascăl este conducătorul unei instituţii din învăţământul superior de stat. 

Unei astfel de persoane publice i se poate şi trebuie să i se pretindă o reputaţie morală 
neştirbită, impecabilă, mai presus de orice controverse şi suspiciuni, tocmai pentru că o astfel de 
persoană publică, dascăl şi conducător al unei instituţii de învăţământ superior contribuie şi poartă 
răspunderea pregătirii profesionale a generaţii întregi de studenţi, pentru care trebuie sa reprezinte 
un exemplu vrednic de urmat. 
             In contextul actual, de notorietate, al degradării continue a calităţii învăţământului 
romanesc, când zilnic sunt făcute publice prin ziare, reviste, radio şi la televiziune informaţii cu 
privire la incompetenţa unor cadre didactice, manifestări violente ale acestora in raport cu elevii pe 
care ar trebui să ii pregătească, manifestări părtinitoare in evaluarea pregătirii şcolare, condiţionarea 
din partea profesorilor a acordării de calificative nemeritate elevilor si studenţilor de obţinerea de 
avantaje materiale, vânzarea subiectelor la examene, toate acestea cu consecinţe deosebit de grave in 
privinţa nivelului de pregătire şi educare a generaţii întregi de studenţi, demersul jurnaliştilor de la 
cotidianul [...] apare nu numai pe deplin justificat dar necesar, obligatoriu şi se constituie intr-un 
semnal de alarmă curajos, demn de interes şi apreciere şi nicidecum susceptibil de sancţionare. 

Demersul jurnalistic, de totală bună credinţă, urmărind cu stricteţe informarea corectă a 
opiniei publice, intr-un context vădit nefavorabil calităţii învăţământului romanesc se încadrează cu 
rigurozitate in dreptul oricărei persoane la libertatea de exprimare aşa cum este reglementat de art. 
10 al Convenţiei, fără a urmări să aducă in vreun fel atingere onoarei şi demnităţii reclamantei. 
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Libertatea jurnalistică acoperă posibilitatea recurgerii la un anumit grad de exagerare sau 
provocare şi chiar dacă pârâţii au folosit o critică puternică şi un limbaj polemic, art. 10 din 
Convenţie protejează şi informaţiile sau ideile care rănesc, şochează sau neliniştesc, in acest sens 
pronunţându-se Curtea Europeană a Drepturilor Omului in cauza Dichand contra Austriei. 

Cu rea-credinţă, reclamanta denaturează adevărul atunci când pretinde că pârâta nu i-a 
acordat dreptul la replică. 

Reclamanta a beneficiat de acest drept in ediţia de marţi 7 noiembrie 2006 in cotidianul 
Replica, pag. 7, fără a aminti de faptul că a avut ocazia de a-şi exprima punctul de vedere si in 
articole publicate in cotidianul Cuget Liber-ediţia din 28.12.2006. 

Prin articolul publicat de ziarul recurenţilor cu privire la asemănările izbitoare intre lucrările 
publicate de reclamanta in anul 1998 cu lucrările publicate de alţi autori in anul 1992 au urmărit 
informarea opiniei publice asupra acestui aspect, ţinând seama şi de faptul că problematica abordată 
se referea la calitatea învăţământului de stat românesc. 

Că demersul jurnalistic nu a avut intenţia denigrării reclamantei o atestă şi adresele emise de 
cotidianul [...] către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi către Senatul Universităţii [...] prin care se 
solicită celor două instituţii analizarea situaţiei de fapt semnalate şi aduse la cunoştinţa opiniei 
publice prin articole publicate in acest cotidian, ceea ce este de natură a sublinia tocmai buna 
credinţă a ziariştilor şi nicidecum o încercare josnică de defăimare a unui cadru didactic serios, 
competent, cu o reputaţie neştirbită. 

Pentru aceste considerente, observând că hotărârea adoptată de instanţa de fond este vădit 
nelegală şi netemeinică, contravine flagrant practicii si jurisprudenţei in materie a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, fiind data cu aplicarea greşita a legii, solicită admiterea recursului, modificarea 
hotărârii atacata in sensul respingerii acţiunii reclamantei ca nefondata, cu obligarea acesteia la plata 
cheltuirilor de judecată. 

La data de 27.09.2010 [...] a depus la dosar recurs  prin care a învederat: 
Un prim motiv de recurs vizează soluţionarea cauzei in fond după casarea cu reţinere de 

către Tribunalul Constanţa cu lipsă de procedură in ceea ce o priveşte pe [...], împrejurare ce atrage 
nulitatea tuturor actelor de procedura realizate in conformitate cu disp. art 304 pct 5. 

Astfel, delegaţia de avocat a apărătorului ales pentru soluţionarea acuzei în recurs a încetat la 
momentul pronunţării soluţiei irevocabile de admitere a recursului si casare a hotărârii recurate. 
Dosarul s-a reînregistrat, a obţinut un nou număr si a avut loc o nouă judecată pe fond, fără ca 
recurenta să fi fost citată la domiciliul său. 

Întrucât apărătorul care a răspuns in dosar şi pentru recurenta [...], in fapt nu a prezentat o 
delegaţie de avocat nu se poate susţine că aceasta persoană a fost mandatată de această parte pentru 
reprezentarea intereselor in noul ciclu procesual. 

Din această perspectivă şi aşa-zisul domiciliu ales la care a fost citată recurenta [...] nu poate 
conduce la acoperirea procedurii de vreme ce manifestarea de voinţa a fost realizata cu prilejul unui 
alt ciclu procesual si in fata unei instanţe a cărei hotărâre a fost desfiinţată. 

Respectarea procedurii de citare ar fi impus in prezenta cauză fie solicitarea unei delegaţii de 
avocat speciale pentru noul litigiu fie citarea recurentei [...] la adresa unde domiciliază in fapt şi 
unde ar fi avut posibilitatea reală de a lua la cunoştinţa de termenele de judecata si implicit de actele 
si lucrările dosarului. 

Menţionează că nu mai lucrează şi nu mai are nicio legătură profesională cu SC [...] SRL de 
o lungă perioadă de timp astfel că citarea realizată la sediul societăţii nu putea să dea, in mod 
rezonabil, posibilitatea de a lua la cunoştinţă de actele dosarului. 

De vreme ce citarea părţii este obligatorie şi prevăzută prin norme imperative, întrucât 
procedura a fost viciată prin citarea recurentei [...] la o adresă unde nu locuieşte şi întrucât vicierea 
procedurii a încălcat dreptul la apărare se impune admiterea recursului si casarea hotărârii pentru 
motivul prevăzut de art 304 pct.5 
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Un alt motiv de recurs vizează pronunţarea hotărârii de către un judecător necompetent din 
punct de vedere material si funcţional raportat la caracterul civil al cauzei conform disp. art 304 pct 
3 Cod roc civ. 

Caracterul civil al cauzei este o chestiune de ordine publică şi ca atare poate fi invocată 
oricând chiar şi in căile de atac. În mod nejudicios instanţa de recurs anterior casării a reţinut 
caracterul comercial al cauzei dedus din calitatea de comerciant a SC [...] SRL. 

Împrejurarea ca una din părţile dosarului are calitatea de comerciant nu atrage automat 
caracterul comercial al cauzei in condiţiile in care actul este in mod evident civil. Ori, răspunderea 
pentru un delict civil este un act eminamente civil astfel încât fie el săvârşit de o societate 
comerciala nu poate imprima cauzei o natura comerciala. 

Atingerea adusă onoarei şi reputaţiei alegată de reclamantă reprezintă un drept esenţialmente 
nepatrimonial si de natura civila motiv pentru care încălcarea unei asemenea drept chiar daca autorul 
ar fi un comerciant constituie un delict civil. 

Prezumţia de comercialitate dedusă din disp art 4 si 56 Cod Comercial este înfrântă de natura 
delictului alegat şi de cea a dreptului dedus judecăţii. Eventuala repercusiune pe care obligarea la 
plata unei daune ar putea-o avea asupra patrimoniului societăţii nu schimba faptul ca ceea ce s-a 
dedus judecaţii este un delict civil care nu are nicio legătura cu comerţul exercitat de comerciant. 

Ori, in condiţiile in care cauza are o natură civilă iar valoarea patrimonială solicitata este sub 
5 mld lei vechi iar o parte din capetele de cerere sunt neevaluabile in bani apreciază că fondul cauzei 
trebuia să fie soluţionat de către Judecătoria Constanta. 

Pe cale de consecinţa hotărârea pronunţata in fond de un judecător de la Tribunal, Secţia 
Comerciala este nelegala, fiind data cu încălcarea competentei altei instanţe. Întrucât Judecătoria 
Constanta a fost prima instanţa investita cu soluţionarea pricinii si întrucât celelalte hotărâri 
pronunţate in dosar sunt desfiinţate ca urmare a necompetentei instanţei care le-a pronunţat solicită 
casarea cu trimitere la Tribunalul Constanta Secţia Civila pentru soluţionarea cauzei in apel. 

Apreciază că sentinţa pronunţată de Judecătoria Constanta nr. 1151/03.03.2008 in dosarul 
nr.982/212/2007 este atacabila cu apel prin raportare la valoarea cumulată a capetelor de cerere 
privind daune morale solicitate plus amenzi civile, cât mai ales prin raportare la capetele de cerere 
neevaluabile in bani. 

Interpretând disp.art.282 1 Cod proc. Civ. conchide că cererile neevaluabile in bani sunt 
supuse caii de atac si a apelului si a recursului. Ori, câta vreme unele dintre capete de cerere sunt 
date cu recurs si altele cu apel, pentru respectarea celor trei grade de jurisdicţie întreaga cauza va fi 
deferita tuturor cailor de atac. 

Soluţia judicioasa in prezenta cauza ar fi casarea cu trimitere către instanţa competenta 
respectiv Tribunalul Constanţa - Sectia Civila care sa soluţioneze calea de atac corecta formulata 
împotriva sentinţei civile nr. 1151/2008 a Judecătoriei Constanta respectiv calea devolutiva de atac a 
apelului. 

Pe fondul cauzei, apreciază că instanţa de fond după casare a pronunţat o hotărâre lipsita de 
temei legal, motiv dedus din disp. art 304 pct 9. 

Astfel instanţa de fond nu a stabilit in mod concret situaţia de fapt, atribuţiunile fiecărei 
persoane implicate in activitatea la ziarul [...] si nici modalitatea de îndeplinire a condiţiilor 
răspunderii civile delictuale. 

Nelămurind in concret cauza pe fond apreciază că se impune oricum casarea cu trimitere in 
baza disp. art 3041 c.proc.civ. raportat la art.312 alin 5 pentru stabilirea situaţiei de fapt si a 
acţiunilor sau inacţiunilor fiecărei persoane in parte fiind necesare a se administra un probatoriu mai 
laborios in acest sens. 

In ceea ce o priveşte pe recurenta instanţa retine ca se face vinovata de săvârşirea unui delict 
civil deşi nu a fost administrata nicio proba din care sa reiasă atribuţiunile sale in cadrul ziarului sau 
existenta unei decizii editoriale de publicare a articolelor presupus defăimătoare. 
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Nefiind dovedit in concret delictul civil alegat de reclamanta, instanţa nu putea sa o oblige pe 
recurenta la acoperirea prejudiciului. Simpla afirmaţie ca recurenta ocupa funcţia de redactor şef fără 
însă să se facă o cercetare cu privire la modalitatea de distribuie a sarcinilor si responsabilităţilor in 
cadrul ziarului nu poate reprezenta un temei de angajare a răspunderii civile delictuale. 

Instanţa de fond după casare a reţinut in mod nelegal începutul de recunoaştere realizat de 
recurenta prin neprezentarea la interogatoriul solicitat cu prilejul soluţionării cauzei in primul ciclu 
procesual la Judecătoria Constanta. 

La momentul respectiv recurenta a solicitat amânarea luării interogatoriului motivat de faptul 
ca in ziua termenului se afla in afara localităţii in exercitarea atribuţiunilor de serviciu. 

Ulterior nu s-a mai pus in discuţie luarea interogatoriului dar prin hotărâre instanţa a reţinut 
incidenţa disp. Art. 225 Cod proc. civ. Posibilitatea instanţei de a retine un început de recunoaştere 
trebuie sa se fundamenteze pe mai multe argumente respectiv pe întreaga atitudine a unei părţi care 
sa reflecte o asemenea achiesare la pretenţiile adversarului. 

Se arată că recurenta a fost citată numai la sediul ziarului nu la domiciliul personal deşi 
reclamanta ar fi fost obligata sa facă demersuri pentru aflarea adresei unde in fapt partea chemata in 
judecata. 

Coroborat cu atitudinea superficiala a reclamantei in raport de chestiunile procedurale este şi 
împrejurarea ca fondul după casare s-a soluţionat cu lipsa de procedura fata de recurenta [...] care 
nici nu mai lucra de o perioada la ziarul [...]. In aceste condiţii, instanţa nu putea sa retina raportat la 
recurenta incidenţa disp. art 225 Cod proc. Civ. 

Nu in ultimul rând învederează instanţei greşita aplicare a legii de către instanţa referitoare la 
libertatea de opinie şi exprimare. 

Deşi face referire la principiul constituţional, la dispoziţiile şi jurisprudenţa CEDO instanţa 
ignoră in final imperativul libertăţii presei ca o garanţie a democraţiei şi condamnă ziariştii pentru 
exprimarea unor opinii. 

In lumina practicii CEDO îngrădirile aduse libertăţii de expresie intr-o societate democrată 
trebuie saăfie minime şi necesare raportate tocmai la valorile democratice vehiculate in spaţiul 
european. 

Limbajul jurnalistic trebuie şi poate să fie mai agresiv sau provocator pentru a-şi îndeplini 
scopurile de informare intr-o societate democratică, mai ales in condiţiile in care cel vizat este o 
persoană publică. 

Este de datoria unui jurnalist sa aducă la lumina subiecte de interes general cum ar fi 
presupusa mita pe care decanul unei facultăţi o primeşte pentru admiterea la facultate sau plagiatul 
la care se pretează un cadru didactic de vaza in cadrul comunităţii. 

Campania iniţiată de ziarul [...] nu are caracterul unei vendetta personale împotriva unei 
persoane ci anchetarea intr-un limbaj provocator a unor posibile fapte grave de care s-ar face 
vinovată o persoană aflată intr-o funcţie publică şi remunerata din bani publici. 

Instanţa face referire la "minimele indicii" pe care un jurnalist trebuie să le deţină când scrie 
un subiect. Insă, problema minimelor indicii este subiectiva, tine de interpretarea pe care judecătorul 
o dă şi in acest caz ar trebui să se acorde, in lumina principiilor constituţionale, credit jurnalistului. 
Prin probele administrate la dosar s-a încercat dovedirea faptului ca articolele nu au constituit pure 
invenţii ci au avut la baza sesizări din partea unor studenţi si a altor persoane care au avut de suferit 
in urma atitudinii reclamantei. 

Câtă vreme noţiunea de minime indicii este variabila si suporta numeroase interpretări de ce 
nu s-ar putea considera că existenţa unor plângeri sau sesizări din partea unor persoane ar constitui 
minime indicii. Jurnalistul nu este organ de politie, nu poate si nici nu trebuie sa se substituie 
acestuia. 
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In privinţa acuzelor de plagiat in cuprinsul articolelor s-au produs suficiente dovezi in 
legătura cu identitatea literala intre pasajele din cărţile reclamantei si cărţile altor profesori 
universitari din Bucureşti. 

Posibilitatea de a percepe identitatea până la semne de punctuaţie intre pasaje din diferite 
cărţi aparţine oricui şi cu atât mai mult unor persoane cu studii superioare cum sunt ziariştii, astfel 
încât inexistenţa unor plângeri din partea păgubiţilor sau părerea unor studente ale doamnei profesor 
audiate ca martori nu sunt aspecte de natură să înfrângă cerinţa unor minime indicii - ca fundament 
pentru relatarea unui subiect. 

Limbajul folosit in evidenţierea subiectului, desigur reprobabil, este esenţialmente o 
chestiune de gust, care însă nu poate reprezenta o categorie obiectivă pentru naşterea unui delict si 
angajarea răspunderii delictuale. 

Esenţa democraţiei consta, poate, tocmai in a asculta si pe cel care are o părere negativa 
despre tine enunţată intr-un limbaj suburban. Important este însă in a permite tuturor să aibă o părere 
indiferent de cat de negativa ar fi aceasta si cu atât mai mult jurnaliştilor fără impunerea unei cenzuri 
subiective. 

De altfel CEDO a arătat ca trebuie făcute distincţii intre acuze de fapt şi judecaţi de valoare, 
judecăţile de valoare neputând fi probate ţinând de fibra internă a individului. A adresa unei 
persoane o serie de adjective nu constituie acuze ci păreri, judecaţi de valoare făcute cu privire la 
persoana respectiv si ca atare necenzurabile din perspective subiective 

Intimata reclamantă [...] a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursurilor 
ca nefondate, cu obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

În ceea ce priveşte lipsa de procedură invocată de [...], în rejudecarea cauzei de către 
Tribunalul Constanţa, în dosar nr.2515/212/2009, în condiţiile în care aceasta a fost reprezentată de 
apărător ales, aceasta a avut termen în cunoştinţă şi faţă de ea procedura a fost legal îndeplinită. 
Apreciază că procedura de citare a fost corect îndeplinită cu recurenta pârâtă [...] pe tot parcursul 
litigiului în condiţiile în care  aceasta a fost reprezentată de apărător ales cu delegaţie la dosar.  

Cu privire la susţinerea potrivit cu care recurenta [...] a fost citată la o altă adresă unde nu 
locuieşte, respectiv la sediul societăţii [...], susţine că nu există la dosar o altă adresă prin care să se 
comunice instanţei rezilierea contractului de asistenţă juridică pentru faza de rejudecare după casare, 
astfel încât mandatul conferit avocatului său să nu mai producă efecte juridice. 

Consideră intimata reclamantă că litigiul a fost soluţionat în mod legal în prima instanţă de 
către Tribunalul Constanţa – Secţia comercială, prin raportare la dezlegarea dată acestei probleme de 
drept de către instanţa de recurs din primul ciclu procesual şi având în vedere dispoziţiile art.2 pct.1 
lit.a Cod pr.civilă.  

Instanţa de fond a făcut în mod corect aplicarea în cauză a dispoziţiilor art.225 Cod pr.civilă.  
Mai arată intimata reclamantă că prin sentinţa pronunţată de către instanţa de fond nu s-a 

adus în nici un fel atingere libertăţii de opinie şi exprimare, ci s-a ocrotit dreptul intimatei la viaţa 
intimă şi privată. Faţă de netemeinicia acuzaţiilor aduse, de modul jignitor în care i-au fost încălcate 
drepturile personale nepatrimoniale şi faţă de repetarea obsesivă a unor fapte nereale în toate aceste 
articole publicate, în mod corect instanţa a constatat încălcarea drepturilor sale,şi pe cale de 
consecinţă, a admis acţiunea formulată.  

În condiţiile în care niciuna din afirmaţiile calomnioase nu a fost dovedită, instanţa de fond a 
apreciat în mod corect că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, sub aspectul săvârşirii 
faptei ilicite continuate de publicare de articole denigratoare la adresa intimatei reclamante.  

În mod corect instanţa de fond a făcut distincţie între acuzaţiile de fapt şi judecăţile de 
valoare şi a apreciat că „o judecată de valoare se poate dovedi excesivă dacă este lipsită de orice 
fundament de fapt”.  

Mai arată intimata reclamantă [...] că instanţa de fond a apreciat în mod corect şi pe baza 
probelor administrate în cauză că sunt întrunite toate condiţiile răspunderii civile delictuale 
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prevăzute de art.998-999 Cod civil, cât şi cele ale răspunderii comitentului pentru faptele prepuşilor 
săi prevăzute de art.1000 alin.3 Cod civil. 
         Prin probatoriile administrate în cauză a demonstrat acuzaţiile de plagiat ce i-au fost aduse în 
paginile ziarului [...], fapt reţinut în mod corect de către instanţa de fond care a statuat că „nu au fost 
administrate probe care să confirme veridicitatea acuzelor de fapt aduse la adresa sa prin articolele 
publicate în mod repetat”. 

Instanţa de fond a apreciat în mod corect faptul că în prezenta cauză nu s-a făcut dovada nici 
măcar a existenţei unor „minime indicii” în legătură cu acuzaţiile ce i se aduc, indicii care să 
determine demersul jurnalistic iniţiat de pârâţi.  

Mai susţine intimata reclamantă că în primul ciclu procesual instanţa de fond a reţinut de 
asemenea faptul că cele 18 articole i-au produs un prejudiciu grav, sub aspectul afectării onorarei şi 
reputaţiei, dar şi al perturbării stării psihice şi a relaţiilor sociale. 

În termenul de pronunţare intimata reclamantă [...] a depus la dosar concluzii scrise prin care 
solicită respingerea recursurilor ca nefondate, cu obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de 
judecată, concluzii însoţite de înscrisuri: fişa societăţii [...] SRL emisă de ORC Constanţa, practică 
judiciară, cotidianul  „[...]”datat 3 martie 2014 şi copie site-ului aceluiaşi cotidian, pagina de 
anunţuri mica publicitate. 
            Curtea, examinând recursurile declarate în cauză prin prisma motivelor de fapt şi de 
drept invocate, reţine caracterul lor fondat pentru următoarele considerente: 
 Asupra motivului de ordine publică invocat din oficiu, referitor la lipsa capacităţii de 
folosinţă a recurentei pârâte SC [...] SRL: 
  La momentul promovării  prezentului demers judiciar, respectiv 22.01.2007, pârâta SC [...] 
SRL Constanţa avea deplină capacitate procesuală de folosinţă şi de exerciţiu. 

 Pe parcursul derulării cercetării judecătoreşti în al doilea ciclu procesual, în faza recursului, 
societatea comercială pârâtă a intrat în procedura insolvenţei, fapt ce a determinat suspendarea 
cursului prezentei judecăţi până la închiderea procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006. 

  După repunerea pe rol a cauzei s-a constatat că societatea comercială SC [...] SRL a fost 
radiată din registrul societăţilor comerciale, ca efect al închiderii procedurii insolvenţei faţă de 
această debitoare. 

 Consecinţa acestei radieri constă în încetarea fiinţei persoanei juridice recurente, fapt pentru 
care recursul declarat de SC [...] SRL va fi anulat, considerându-se că actele săvârşite de o persoană 
fără capacitate procesuală de folosinţă sunt nule. 

În privinţa recursurilor declarate de persoanele fizice [...] şi [...]:  
Sub un prim aspect se reţine caracterul lor fondat prin prisma admiterii excepţiei lipsei de 

folosinţă a SC [...] SRL, fapt ce conduce la modificarea în parte a sentinţei atacate, în sensul 
respingerii acţiunii formulate de intimata reclamantă [...] împotriva recurentei pârâte SC [...] SRL ca 
fiind formulată împotriva unei persoane fără capacitate de folosinţă. 

În ceea ce priveşte motivul reglementat de prevederile art. 304, pct. 3 VCPC, invocat de 
recurenta [...], Curtea reţine că dezlegarea dată asupra naturii juridice a cauzei şi, implicit, asupra 
instanţei competente să soluţioneze cererea de chemare în judecată, s-a finalizat prin decizia de 
casare nr. 6704 din 01.11.2012 a ÎCCJ, fiind obligatorie respectarea sa, potrivit dispoziţiilor art. 315 
VCPC, astfel că nu se mai impune analizarea acestui motiv. 

Referitor la nerespectarea procedurii de citare faţă de recurenta pârâtă în cursul judecăţii la 
fond, motiv ce intră în sfera de aplicare a prevederilor art. 304, pct. 5 VCPC, Curtea reţine 
netemeinicia acestor critici. 

 Astfel, prezenta cale de atac a fost îndreptată împotriva sentinţei civile nr. 4255/com/2010 a 
Tribunalului Constanţa, Curtea urmând a verifica procedura de citare cu pârâta [...] pe parcursul 
acestei judecăţi de fond.  
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Verificând delegaţia apărătorului ales al pârâtei [...] de la fila 14 din  dosarul înregistrat în 
recurs sub nr. 982/118/2007 la Tribunalul Constanţa, se reţine că acest drept de reprezentare a fost 
conferit pentru  „acţiune civilă – recurs civil –pretenţii”, mandatul acoperind astfel toate fazele 
judecăţii pentru acţiunea în care [...] a fost chemată în judecată în calitate de pârâtă. 

Prin urmare, dată fiind soluţia de casare a primei sentinţe pronunţate de Judecătoria 
Constanţa, nu era necesar să fie încheiat un nou contract de asistenţă juridică, atât timp cât cel 
anterior nu fusese revocat, acoperind toate etapele judecăţii, până la rămânerea irevocabilă a 
hotărârii pronunţate în demersul judiciar promovat de reclamanta [...]. 

De altfel, în exercitarea acestui mandat, apărătorul ales al recurentei pârâte [...] a înţeles să se 
prezinte în instanţă şi să primească termen în cunoştinţă pentru persoanele pe care le reprezenta, 
precum şi să îndeplinească toate îndatoririle asumate contractual pentru a realiza apărarea pentru 
persoanele care i-au conferit acest mandat. 

În acest sens Curtea observă că după şedinţa de judecată din 10 septembrie 2009, dată la care 
apărătorul ales al pârâtelor s-a prezentat în instanţă, pârâta [...] nu a mai fost citată, având termen în 
cunoştinţă. 

 În aceste condiţii, în care mandatul de reprezentare conferit apărătorului ales a fost perfect 
valabil, iar acesta s-a prezentat la termenele de judecată stabilite, având cunoştinţă de derularea 
procesului în fond după casare, Curtea reţine că procedura de citare faţă de pârâta [...] a fost legal 
îndeplinită, criticile sale vizând motivul prevăzut de art. 304, pct. 5 VCPC fiind nefondate. 

  Referitor la temeiul juridic al recursului declarat de pârâta [...], în care sunt enumerate ca şi 
motive de nelegalitate dispoziţiile art. 304, pct. 7, 8 şi 9, Curtea constată că, în realitate, aceste 
motive pot fi încadrate doar în dispoziţiile art. 304, pct. 9 VCPC, iar pentru că susţinerile în fapt pe 
care se grefează aceste dispoziţii legale sunt similare cu cele ce se regăsesc în recursul declarat de 
pârâta [...], considerentele vor fi comune, după cum urmează: 

Temeiul juridic al cererii de chemare în judecată ce a determinat prezentul demers judiciar îl 
reprezintă dispoziţiile legale privind răspunderea civilă delictuală, fapt ce a determinat analizarea 
probelor administrate nemijlocit pentru dovedirea existenţei cumulative a condiţiilor cerute de art. 
998 şi urm. VCCiv. 

În privinţa probei cu interogatoriul administrat recurentei pârâte [...], pentru care instanţa 
iniţial învestită a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 225 VCPC, Curtea reţine că aceste prevederi legale 
au fost corect avute în vedere, începutul de dovadă fiind coroborat şi cu celelalte probe administrate 
în cauză. 
  Astfel, pentru termenul de judecată din 08.01.2008, în cursul cercetării judecătoreşti la 
Judecătoria Constanţa, pârâta [...] a fost citată prin agent procedural pentru a se prezenta în vederea 
administrării probei cu interogatoriul, dovada de îndeplinire a procedurii de citare fiind semnată de 
[...], persoană ce locuieşte cu destinatarul.  

Susţinerile recurentei privind un eventual viciu procedural constând în necitarea acesteia la 
domiciliul său nu poate fi reţinut în cauză, dat fiind faptul că citarea la sediul societăţii comerciale 
SC [...] SRL a fost legal dispusă şi îndeplinită, recurenta pârâtă având cunoştinţă de chemarea sa în 
instanţă pentru administrarea probei cu interogatoriul, aspect evident din conţinutul înscrisului de la 
fila 165 din dosarul înregistrat iniţial sub nr. 982/212/2007. 

 Curtea reţine, în esenţă, că pârâtele persoane fizice [...] şi [...] au publicat în ziarul „[...] de 
Constanţa”, în cursul anilor 2006-2007, un număr de 18 articole având ca subiect activitatea 
profesională a intimatei reclamante [...], aceasta din urmă invocând producerea unui prejudiciu de 
imagine ce au îndreptăţit-o să solicite daune morale pentru atingerea adusă onoarei, reputaţiei şi 
drepturilor  de autor ale acesteia. 

 Exercitarea profesiei de ziarist presupune atât manifestarea unui drept privind libertatea de 
opinie, cât şi o obligaţie de a răspândi informaţii veridice şi de a respecta un limbaj civilizat, ce nu 
degenerează în insulte personale. 
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Acest drept  al libertăţii de exprimare este consacrat în cuprinsul art. 10 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, regăsindu-se reglementat ca drept fundamental în Constituţia 
României (art. 30), cu arătarea limitelor de exercitare. 

 Probele administrate în cauză au format raţionamentul judecătorului fondului în sensul 
încălcării acestor limite, fapt pentru care s-a constatat producerea unui fapt ilicit ce a creat un 
prejudiciu persoanei vătămate. 

Argumentele ce au  condus la constatarea îndeplinirii condiţiilor de antrenare a răspunderii 
materiale, avute în vedere de judecătorul fondului, subzistă şi în calea de atac a recursului, nefiind  
răsturnat acest raţionament juridic în controlul judiciar exercitat asupra sentinţei atacate. 

Astfel, afirmaţiile defăimătoare la adresa intimatei reclamante, ce nu au fost dovedite ca 
veridice, reprezintă fapta ilicită a autorilor celor 18 articole de presă apărute în ziarul „[...] de 
Constanţa”, precum şi a redactorului şef al respectivei publicaţii, ce răspunde de politica editorială a 
acestui instrument de informare a opiniei publice. 

În jurisprudenţa constantă a CEDO relativ la respectarea dreptului de liberă exprimare, 
conferit de art. 10 din Convenţie, se arată că „ îndatoririle şi responsabilităţile inerente exerciţiului 
libertăţii de exprimare impun jurnaliştilor ca în relatările pe care ei le fac privitoare la problemele de 
interes general, să acţioneze cu bună credinţă, în aşa fel încât să furnizeze informaţii exacte şi demne 
de a fi considerate credibile, cu respectarea deontologiei profesionale.” 

În cauza pendinte, Curtea observă, pe de o parte, că nu s-a făcut dovada veridicităţii 
afirmaţiilor conţinute în articolele jignitoare la adresa reclamantei intimate, cu privire la presupusele 
fapte pe care demersul jurnalistic le-a reclamat, iar pe de altă parte, stilul editorial a fost caracterizat 
prin judecăţi de valoare cu privire la calităţi personale ale subiectului în cauză în aceste articole, ce 
nu se puteau preta la demonstrarea exactităţii lor, folosirea acestor cuvinte jignitoare fiind excesivă, 
cu depăşirea limitelor conferite de art. 10 din Convenţie. 

Prin urmare, fapta ilicită, săvârşită cu vinovăţie de către recurentele pârâte, care au avut 
reprezentarea acţiunilor lor, a determinat producerea unui prejudiciu de imagine asupra persoanei 
intimatei reclamante, ce îndreptăţeşte la repararea sa prin acordarea de despăgubiri pentru daunele 
morale suferite. 

În privinţa cuantumului acestor despăgubiri, Curtea a considerat că se impune reducerea 
sumei stabilite de judecătorul fondului, pentru respectarea principiului proporţionalităţii între 
prejudiciul creat şi suma solicitată pentru repararea acestuia. 

Statul, în calitate de garant al ordinii publice, poate adopta măsuri care să asigure 
sancţionarea adecvată şi lipsită de excesivitate a imputărilor defăimătoare formulate la adresa unei 
persoane ce ocupă o funcţie publică, necesar fiind, în astfel de cazuri, să se sancţioneze insulta în 
forma sa pură, ce intră în conflict cu drepturile şi libertăţile persoanei vizate. 

În raport de aceste limite ale dreptului de exprimare, în aplicarea unei sancţiuni proporţionale 
cu ingerinţa produsă, Curtea apreciază că se impune acordarea către intimata reclamantă a sumei de 
20 000 lei cu titlul de daune morale pentru prejudiciul de imagine suferit în urma publicării 
articolelor defăimătoare în perioada iulie 2006- ianuarie 2007 în ziarul „[...] de Constanţa”,  sumă ce 
va fi suportată proporţional de către recurentele pârâte [...] şi [...]. 

Pentru toate aceste considerente, reţinând că se impune diminuarea cuantumului daunelor 
morale acordate de prima instanţă, Curtea, în aplicarea dispoziţiilor art. 3041VCPC, va admite 
recursurile declarate în cauză şi va modifica în parte sentinţa civilă nr. 4255/com/2010 a 
Tribunalului Constanţa, în sensul anterior arătat, menţinând celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate. 

 În privinţa solicitării recurentelor de obligare a intimatei reclamante la plata cheltuielilor de 
judecată, Curtea constată că acestea nu au făcut dovada efectuării acestor cheltuieli, fapt pentru care 
cererea lor va fi respinsă ca nefondată. 
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4. Cerere de acordare a unor facilități la plata taxei de timbru sub forma eșalonării. 
 

Art. 212 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 
 

Potrivit prevederilor art. 212 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 aplicabile în speţă, „În cazul 
eşalonării sau amânării, instanţa transmite hotărârea de încuviinţare, care constituie titlu 
executoriu, Ministerului Economiei şi Finanţelor/organelor competente pentru urmărirea executării 
obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a 
părţii din taxa datorată, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor menţiona şi codul de 
identificare fiscală, domiciliul fiscal, precum şi orice alte date de identificare a debitorului. 
Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale 
subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor în a căror rază teritorială îşi are sediul 
debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare”. 

Potrivit acestui text de lege, hotărârea de eşalonare a taxei de timbru constituie titlu 
executoriu, astfel că urmărirea executării obligaţiei revine organelor în drept, instanţa de judecată 
nemaiputând anula cererea (în speţă de apel) ca netimbrată.  
 

Decizia civilă nr. 395/08.05.2014 
        Dosar nr. 4922/212/2012 

 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de 29 02 2012 sub nr. 

4922/212/2012, reclamantul SC [...] SRL prin lichidator [...] a chemat în judecată pe pârâta SC [...] 
SRL, solicitând obligarea acestuia  la plata sumei de 278663,33 lei reprezentând diferenţa rămasă 
neachitată din preţul autotractorului Man TG-A cu serie şasiu [...]. 

Prin sentinţa civilă nr. 1716/06.02.2013 a Judecătoriei Constanţa a fost  respinsă  excepţia 
necompetenţei materiale a Judecătoriei Constanţa şi excepţia prescripţiei dreptului material la 
acţiune invocate de pârât prin întâmpinare, fiind admisă acţiunea exercitată de reclamant, cu 
obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 278.663,33 lei. 

În considerentele sentinţei atacate prima instanţă a reţinut  în ceea ce priveşte excepţia 
necompetenţei materiale că la data de 29.02.2012 erau în vigoare dispoziţiile relative la competenţa 
materială aşa cum au fost modificate prin legea de punere în aplicare a noului cod civil intrat în 
vigoare la data de 01 10 2011.  

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune s-au avut în vedere 
dispoziţiile art. 16 din decretul lege nr. 167/1958 aplicabil raportului juridic invocat de reclamant şi 
data presupusă a naşterii sale. 
 În ceea ce priveşte fondul raporturilor dintre părţi instanţa a reţinut ca situaţie de fapt că, la 
data de 10.12.2007, reclamantul a emis factura nr. 643176 care i-a fost comunicată pârâtului, iar 
acesta din urmă, deşi contestă formal semnătura şi cele menţionate în factură, atestă primirea ei. 

Factura trimisă pârâtului constituie, pe lângă un document util în contabilitate, şi suportul pe 
care s-a înscris o convenţie încheiată între cele două părţi. Ca şi suport – „instrumentum” constată că 
reclamantul a livrat pârâtului un autotractor marca MAN TG-A din 2001 şi o remorcă marca 
Schmitz din 2001. Preţul livrării celor două utilaje a fost  379134 lei.  Totodată, se indică şi 
certificatul de atestare fiscală nr. 73670/10 12 2007.Factura nu poartă ştampila pârâtului, iar acesta 
contestă semnătura administratorului ce este executată la rubrica „semnătura de primire”. 
 Această apărare pe lângă faptul că este formală, la fel ca şi celelalte apărări ale pârâtului, este 
nefondată. Apărarea în sine este contrazisă de celelalte afirmaţii ale pârâtului.  
 În mod cert reclamantul a livrat cele două vehicule pârâtului, iar preţul este cel indicat în 
factură.  
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 Astfel, pârâtul atestă primirea utilajului în ciuda „neregularităţilor” constatate la livrare. Mai 
mult, atestă folosirea lui, chiar şi în folosul reclamantului, contra cost. Pârâtul nu face dovada unei 
alte convenţii care să  contrazică înstrăinarea, iar dacă bunul ar fi  fost dat în folosinţă, o factură şi 
un preţ nu erau necesare. Pârâtul este profesionist  şi nu poate primi o explicaţie puerilă (dacă 
aceasta ar fi existat în realitate) că reclamantul a emis o factură pentru o sumă importantă – aprox. 
380 000 lei, doar pentru a avea o aşa zisă justificare în contabilitate, neurmărind să încaseze preţul. 
Apoi pârâtul a efectuat plăţi de-a lungul timpului în contul reclamantului, fără a exista vreodată 
menţiunea că acestea reprezintă un preţ al unei locaţiuni. Mai mult decât atât, rezultă din înscrisurile 
ce atestă operaţiunile de compensare, mai ales din operaţiunile al căror iniţiator era pârâtul, că se 
urmăreşte satisfacerea creanţei constatată prin factura din 10 12 2007  prin compensarea unor datorii 
cu alte datorii ale reclamantului către pârât(probabil născute în urma contractelor de transport).  

În aceste condiţii pârâtul a acoperit sau ratificat orice deficienţă ori motiv de nulitate relativă 
ce ar putea fi opus reclamantului, întrucât a început executarea  convenţiei prin prisma obligaţiei 
sale de a plăti preţul.  
 Reclamantul face dovada existentei relaţiei contractuale si a creanţei certe, lichide şi 
exigibile pe  care o are împotriva pârâtului.  Pârâtul nu face dovada plății, a cărei sarcina ii revine ca 
fapt pozitiv; culpa debitorului este prezumată potrivit disp. art.1082 Cod civil. 
 De asemenea, reclamantul vânzător  face dovada îndeplinirii propriilor obligaţii, cea mai 
importantă fiind, potrivit art. 1314 şi urm. cod civil 1865, predarea bunului.  
 Împotriva acestei hotărâri a formulat apel pârâta SC [...] SRL, solicitând schimbarea în 
tot a sentinţei atacate, în sensul respingerii acţiunii ca prescrisă, prin efectul admiterii excepţiei 
prescripţiei dreptului material la acţiune, iar în subsidiar, ca nefondată. 

În motivare, apelanta a arătat că a luat camionul în folosinţă şi nu l-a cumpărat, că Fişa de 
cont pentru operaţii diverse anexată cererii de chemare în judecată nu reflectă realitatea întrucât nu a 
efectuat nicio plată în valoare de 4.000 lei, factura nr. 283/28.02.2011 fiind emisă în urma efectuării 
unui transport şi are valoarea de 3.100 lei, iar chitanţa pe care a anexat-o este cea reală şi dovedeşte 
faptul că i s-a plătit contravaloarea facturii nr. 283 şi o restanţă, totul însumând valoarea de 4.000 
lei. 

Apelantul a mai precizat că plăţile efectuate în perioada 20.07.2009 – 28.07.2009 despre care 
intimata susţine că ar fi întrerupt cursul prescripţiei nu sunt reale, ele existând doar în contabilitatea 
societăţii intimate. 

S-a conchis că nu a intervenit nicio cauză de întrerupere a prescripţiei, iar factura nr. 
0643176/10.12.2007 nu este semnată de apelantul pârât. 

În drept, au fost invocate  disp. art. 282, art. 294 C.pr.civ., Decretul 167/1958. 
Intimatul SC  [...] SRL prin lichidator [...] a formulat întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea apelului ca nefondat.  
Prin rezoluţie s-a stabilit în sarcina apelantei obligaţia de plată a taxei de timbru de 3448,81 

lei şi timbru judiciar de 5 lei. 
Apelanta a formulat cerere de ajutor judiciar , cerere ce a fost admisă sub forma eşalonării  

taxei judiciare de timbru pe o perioadă de 6 luni. 
Prin Decizia civilă nr. 24 din 4 februarie 2014, Tribunalul Constanţa a respins apelul 

promovat de  apelanta S.C. [...] S.R.L ca nefondat, reţinând următoarele: 
Sub aspectul excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, dezlegarea dată de prima 

instanţă este corectă, reţinându-se că a intervenit cauza de prescripţie prev. de disp. art. 16 alin. 1 
din Decretul 167/1958 conform cărora „Prescripția se întrerupe: a) prin recunoașterea dreptului a 
cărui acțiune se prescrie, făcută de cel in folosul căruia curge prescripția” concretizată în plăţile 
parţiale efectuate de pârât şi compensările intervenite între părţi, care echivalează cu recunoaşterea 
de către apelantul pârât a pretenţiilor intimatei reclamante. Astfel, ultima operaţiune de compensare 
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s-a efectuat la data de 28.07.2009, moment de la care curge un nou termen de prescripţie de 3 ani, 
iar acţiunea introdusă la data de 29.02.2012 apare ca fiind introdusă înăuntrul acestui termen. 

În ceea ce priveşte fondul litigiului, în mod corect a reţinut prima instanţă că, la data de 
10.12.2007, între părţi au avut loc raporturi contractuale în formă simplificată constând în vânzarea 
– cumpărarea bunurilor reprezentate de autotractorul marca MAN TG-A din 2001 şi remorca marca 
Schmitz din 2001 în valoare totală de 379.134 lei, aşa cum rezultă din factura nr. 
0643176/10.12.2007,  dovedite de reclamantă cu înscrisurile depuse în faţa instanţei de fond. 

Astfel, factura invocată drept temei al pretenţiilor solicitate este acceptată de apelanta pârâtă 
SC [...] SRL în mod expres şi, în plus, se coroborează cu plăţile parţiale efectuate de pârât şi cu 
operaţiunile de compensare intervenite între părţi. De altfel, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, 
intimatul pârât recunoaşte primirea utilajului şi folosirea lui, chiar şi în folosul reclamantei, contra 
cost. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC [...] SRL, criticând-o pentru netemeinicie 
şi nelegalitate cu indicarea dispoziţiilor art. 304 pct.  6 Cod pr. civilă, cu următoarea motivaţie: 

În fapt, învederează că a solicitat instanţei de apel printr-o cerere de ajutor public judiciar 
scutirea de la plata taxei judiciare de timbru in cuantum de 3448,81 lei depunând probe in sprijin. 

În cererea respectivă  s-a solicitat doar scutirea de la plata taxei, deci soluţia instanţei putea fi 
de admitere sau respingere. 

Instanţa de apel, în urma analizării probelor depuse, a dat o soluţie necerută de reclamantă, 
respectiv a dispus eşalonarea taxei judiciare de timbru pe o perioadă de 6 luni în rate lunare de 
574,80 lei, care urmează a fi achitate până la data de 30 a fiecărei luni, care constituie titlu 
executoriu către organul competent, respectiv organul de executare al unităţii administrativ 
teritoriale in care este sediul, respectiv Constanta (SPIT). 

Aflând de această soluţie, s-a formulat cerere de reexaminare a cererii de ajutor public 
judiciar prin care s-a solicitat anularea soluţiei iniţiale şi  in subsidiar s-a solicitat admiterea cererii 
privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru. 

Având în vedere starea financiară precară în care se află societatea reclamantă, arată că ar fi 
preferat respingerea cererii de ajutor public judiciar cu consecinţa respingerii apelului pentru 
netimbrare. 

Consideră ca instanţa de apel şi-a depăşit atribuţia cu care a fost investită şi a soluţionat în alt 
mod decât i s-a cerut, solicitând admiterea recursului cu consecinţa modificării deciziei civile nr. 
24/04.02.2014 pronunţată de Tribunalul Constanța în sensul anulării soluţiei date in ce priveşte taxa 
judiciară de timbru.  

Prin Întâmpinare, SC [...] SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR [...]  a solicitat:  
1. Pe cale de excepţie,  anularea recursului pentru netimbrare; 
2. Anularea recursului declarat de S.C. [...] S.R.L. pentru nemotivare. 
Soluţia instanţei de recurs: 
În speţă, raportat la data introducerii acţiunii, sunt aplicabile prevederile vechiului cod de 

procedură civilă. 
Instanţa a analizat cu precădere aspectele legate de timbrarea cererii de recurs şi motivarea 

acesteia, apreciind că sunt nefondate. 
Astfel, prin motivele de recurs recurenta arată că, întrucât nu a timbrat cererea de apel, 

soluţia care se impunea era aceea de anulare a apelului ca netimbrat. 
Potrivit art. 306 alin. 3 Cod pr.civ., ”Indicarea greşită a motivelor de recurs nu atrage 

nulitatea recursului dacă dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea lor într-unul din motivele 
prevăzute de art. 304”. 

Motivele invocate de către recurentă pot fi încadrate în situaţia prevăzută de art. 304 punctul 
9, respectiv situaţia în care hotărârea este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a legii. 
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În ceea ce priveşte taxa de timbru, se constată că recurenta nu critică aspecte de fond, ci doar 
modul de soluţionare a chestiunii privind taxa de timbru de către instanţa de apel, caz în care cererea 
de recurs este scutită de taxa de timbru. 

Aspecte de fond: 
În faţa instanţei de apel recurenta a formulat cerere de acordare a unor facilităţi la plata taxei 

de timbru, solicitându-se scutirea de la plata acestei taxe. Cererea a fost admisă sub forma eşalonării 
sumei de 3448,81 lei stabilită prin rezoluţie. Împotriva acestei soluţii s-a formulat cerere de 
reexaminare în temeiul art. 211 alin. 3 din legea nr. 146/1997 în vigoare la acel moment. Soluţia a 
fost una de respingere, aceasta fiind irevocabilă potrivit art. 211 alin. 4 din Legea nr. 146/1997. 

În consecinţă, modul de soluţionare a cererii de acordare facilităţi la plata taxei de timbru nu 
poate face obiectul cererii de recurs. 

În ceea ce priveşte soluţionarea în fond a apelului, deşi nu a fost achitată taxa de timbru 
stabilită, instanţa de recurs aminteşte prevederile art. 212 alin. 3 din legea nr. 146/1997 aplicabile în 
speţă, potrivit cu care: 

„În cazul eşalonării sau amânării, instanţa transmite hotărârea de încuviinţare, care 
constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei şi Finanţelor/organelor competente pentru 
urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii 
privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor 
menţiona şi codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal, precum şi orice alte date de identificare a 
debitorului. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor 
teritoriale subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor în a căror rază teritorială îşi are 
sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare”. 

Potrivit acestui text de lege, hotărârea de eşalonare a taxei de timbru constituie titlu 
executoriu (lucru cunoscut chiar şi de recurentă, aşa cum rezultă din cererea de recurs), astfel că 
urmărirea executării obligaţiei revine organelor în drept, instanţa de judecată nemaiputând anula 
cererea (în speţă de apel) ca netimbrată. În acest sens este şi practica ÎCCJ. 

Pe de altă parte, în ceea ce o priveşte pe recurentă, atât soluţia de respingere a apelului ca 
nefondat cât şi o soluţie de anulare a apelului ca netimbrat are aceleaşi consecinţe, respectiv 
confirmarea soluţiei instanţei de fond. 

Pentru aceste considerente, recursul a fost respins ca nefondat.  
 
 

5. Cerere de revizuire. Neevocarea fondului pricinii. 
 

Art.322 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 
 

Potrivit art.322 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, se poate cere “revizuirea 
unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri 
date de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul”. 
          Astfel, dispoziţiile art.322 alin.1 Cod procedură civilă consacră revizuirii caracterul unei căi 
extraordinare de atac de retractare deoarece se adresează aceleiaşi instanţe care a soluţionat 
pricina în fond, cerându-i-se să revină asupra hotărârii atacate, în baza noilor împrejurări 
invocate, care de regulă s-au ivit ulterior pronunţării hotărârii. 

Rezultă că nu pot fi atacate pe calea revizuirii hotărârile pronunţate de instanţele de recurs, 
prin care recursul a fost respins fără a se evoca fondul, menţinându-se situaţia de fapt stabilită de 
instanţa a cărei hotărâre a fost recurată. 

Se constată că prin decizia supusă prezentei revizuiri, instanţa de recurs nu a stabilit o altă 
stare de fapt decât cea care fusese reţinută în faza de judecată anterioară şi nici nu a aplicat alte 
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dispoziţii legale la împrejurările de fapt ce fuseseră stabilite, de natură a conduce la o altă 
dezlegare a raportului juridic dedus judecăţii decât cea care fusese hotărâtă până în acel moment. 
 

     Decizia civilă nr. 19/09.01.2014 
        Dosar nr. 995/36/2013 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1055 din 02.04.2013 Tribunalul Constanţa a admis cererea de 

antrenare a răspunderii materiale formulată de reclamanta DGFP Constanţa în contradictoriu cu 
pârâta [...], în sensul că a dispus ca pasivul debitoarei SC [...] SRL – în faliment în cuantum de 4.753 
lei să fie suportată din averea personală a pârâtei [...]. 
 Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs pârâta [...], solicitând modificarea hotărârii în 
sensul respingerii acţiunii.  
 Prin decizia civilă nr. 856/16.09.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 
7834/118/2008/a3, s-a anulat recursul ca netimbrat. 

În motivarea acestei decizii, s-au reţinut următoarele aspecte: 
Prin rezoluţia judecătorului de serviciu care a primit cererea de recurs s-a pus în vedere 

recurentei să depună taxa de timbru de 60 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei sub sancţiunea anulării 
cererii, recurentul fiind citat cu această menţiune pentru termenul de judecată din data de 
16.09.2013. 
 La termenul de judecată din 16.09 recurentul nu a depus taxa de timbru respectivă. 
 Articolul 20 alin.1 din Legea nr. 146/1997 prevede că taxele judiciare de timbru se plătesc 
anticipat. 
 Conform alin.2 al art. 20, dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, 
în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma 
datorată, până la primul termen de judecată. 
 Iar potrivit alin. 3, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează 
cu anularea acţiunii sau a cererii. 
 Totodată, art.9 alin.2 din OG nr. 32/1995 prevede că, în cazul nerespectării dispoziţiilor 
ordonanţei, se va proceda conform dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru. 
 Având în vedere ca recursul nu a fost timbrat în cuantum legal încă de la înregistrarea lui şi 
că, deşi i s-a pus în vedere recurentei această lipsă, acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia legală, instanţa 
a  anulat recursul ca netimbrat. 
 Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire revizuenta [...] solicitând 
următoarele: 
 - repunerea în termenul prevăzut de lege pentru exercitarea căii de atac a revizuirii deciziei 
856/16.09.2013, motivată de împrejurarea că citaţia pentru termenul de judecată în care a fost 
pronunţată decizia a cărei revizuire se solicită a primit-o în data de 20.11.2013 de la apărătorul ales, 
motiv pentru care apreciază că se impune aplicabilitatea dispoziţiilor art. 186 Cod procedură civilă şi 
admiterea cererii de repunere în termenul de promovare a căii extraordinare de atac; 
 - în temeiul disp. art. 400 Cod procedură civilă repunerea pe rol a recursului . 
 În motivarea cererii de revizuire revizuenta a arătat că a fost în imposibilitatea de a achita 
taxa judiciară de timbru aferentă recursului întrucât citaţia emisă de instanţă cu această menţiune a 
fost primită de apărătorul ales. 
 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 186, art.513 pct.3 şi pct.9, art.511 pct.8 alin.2, 5 
alin.3, art. 1, art. 509 pct.7, art. 511 pct.7, art. 513 pct.3 şi art. 494 Cod procedură civilă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată întemeiată excepţia 
inadmisibilităţii, pentru următoarele considerente de fapt şi de drept: 
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Prin decizia civilă nr.856/16.09.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 
7834/118/2008/a3, s-a anulat ca netimbrat recursul declarat de pârâta [...] împotriva sentinţei civile 
nr. 1055 din 02.04.2013 a Tribunalului Constanţa. 

În raport de data înregistrării la Tribunalul Constanţa a cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei faţă de debitoarea SC [...] SRL, sub nr. 7834/118/2008 precum şi de dispoziţiile art. 3 
din Legea nr. 76/2013 pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, potrivit cu care „Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi 
executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare (15.02.2013)”,  Curtea reţine că în speţă 
cererea de revizuire este guvernată de dispoziţiile Codului de procedură civilă din 1865. 

Potrivit art.322 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, se poate cere “revizuirea unei 
hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri date de 
o instanţă de recurs atunci când evocă fondul”. 
          Astfel, dispoziţiile art.322 alin.1 Cod pr. civ. consacră revizuirii caracterul unei căi 
extraordinare de atac de retractare deoarece se adresează aceleaşi instanţe care a soluţionat pricina în 
fond, cerându-i-se să revină asupra hotărârii atacate, în baza noilor împrejurări invocate, care de 
regulă s-au ivit ulterior pronunţării hotărârii. 
          Potrivit acestor dispoziţii hotărârile unei instanţe de recurs pot fi atacate cu revizuire doar 
atunci când s-a evocat fondul, ceea ce implică fie stabilirea unei alte stări de fapt decât cea care 
fusese în fazele de judecata anterioare, fie aplicarea altor dispoziţii legale la împrejurările de fapt ce 
fuseseră stabilite în oricare din ipoteze, urmând sa se dea o alta dezlegare raportului juridic dedus 
judecăţii decât cea care fusese aleasa până la acel moment. 

Rezultă că nu pot fi atacate pe calea revizuirii hotărârile pronunţate de instanţele de recurs, 
prin care recursul a fost respins fără a se evoca fondul, menţinându-se situaţia de fapt stabilită de 
instanţa a cărei hotărâre a fost recurată. 

Hotărârile instanţelor de recurs care evocă fondul sunt acelea prin care instanţele admit 
recursul si rejudecând cauza dedusa judecăţii, modifica în tot sau în parte hotărârea recurată, 
nefăcând astfel obiectul cererii de revizuire deciziile prin care recursul a fost respins, în aceasta 
ipoteză calea de atac fiind inadmisibilă.  

În speţă, cererea de revizuire a fost formulată împotriva unei decizii pronunţate de o instanţă 
de recurs, decizie prin care recursul a fost anulat ca netimbrat, fără a se putea reţine faptul ca 
instanţa de recurs a pronunţat ea însăşi o hotărâre asupra fondului acţiunii introdusă de către 
revizuenta pârâtă, nefiind astfel analizate motivele de casare invocate prin cererea de recurs, 
menţinându-se sentinţa dată în fond. 

Se constata aşadar ca prin decizia supusa prezentei revizuiri, instanţa de recurs nu a stabilit o 
alta stare de fapt decât cea care fusese reţinuta în faza de judecata anterioara si nici nu a aplicat alte 
dispoziţii legale la împrejurările de fapt ce fuseseră stabilite, de natura a conduce la o alta dezlegare 
a raportului juridic dedus judecăţii decât cea care fusese hotărât până în acel moment. 

Prin anularea ca netimbrat a recursului declarat împotriva sentinţei civile nr. 1055 din 
02.04.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa si menţinerea în întregime a hotărârii primei 
instanţe, instanţa de recurs nu a evocat fondul cauzei, în sensul art. 322 din Codul de procedura 
civilă si prin urmare aceasta decizie a instanţei de recurs nu este susceptibila a fi atacata cu 
revizuire.  

În concluzie, de vreme ce nu s-a evocat fondul pricinii prin decizia contestată de către 
revizuentă, în sensul avut în vedere de prevederile art.322 C.pr.civ., Curtea va respinge ca 
inadmisibilă prezenta cerere de revizuire, fiind de prisos analiza criticilor de fond invocate de 
revizuentă. 
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6. Cerere de revizuire. Excepția tardivității. Evocarea excepției lipsei calității 
procesuale active a reclamantei. 

 
Art. 322 pct.1 şi 2 Teza I şi II Cod procedură civilă 

 
 Potrivit art. 322 alin. 1 pct. 1 şi 2 Cod procedură civilă, termenul de revizuire a hotărârii 
este de o lună de la comunicarea hotărârilor definitive, iar când hotărârile au fost date de instanţa 
de recurs, după evocarea fondului, de la pronunţare. 
 În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi legală sau când serviciul este suspendat, 
acesta se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 
 Potrivit art. 322 pct.1 şi 2 Teza I şi II Cod procedură civilă, revizuirea unei hotărâri rămasă 
definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o  instanţă de 
recurs se poate cere dacă s-a pronunţat asupra unor lucruri  care nu s-au cerut sau nu s-a 
pronunţat asupra unui lucru cerut. 
 Având în vedere criticile de clasificare a excepţiilor procesuale, excepţia lipsei de calitate 
procesuală poate fi calificată drept o excepţie de fond (pentru că este în strânsă legătură cu 
pretenţia dedusă judecăţii, mai exact cu exerciţiul dreptului la acţiune), dirimantă şi absolută 
(normele care  reglementează au caracter imperativ). Această excepţie poate fi invocată şi de 
instanţă, inclusiv în calea de atac. 
 

     Decizia civilă nr. 355/17.04.2014 
Dosar nr. 15/36/2014 

 
Prin decizia civilă nr.1253/04.12.2013 s-a admis recursul, s-a modificat    în tot decizia 

recurată în sensul că s-au admis apelurile formulate de ADS, s-a schimbat în tot sentinţa atacată în 
sensul că s-a respins  acţiunea ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă şi s-a 
respins  cererea de intervenţie ca nefondată.         

Pentru a pronunţa această decizie instanţa a avut în vedere următoarele: 
Sub un prim aspect, recurenta pârâtă ADS Bucureşti a invocat motivul prevăzut de art.304, 

pct.8 Cod proc. civ., susţinând că instanţa de apel, prin interpretarea greşită a actului juridic dedus 
judecăţii, respectiv contractul de concesiune nr. 59/30.10.2000, a schimbat natura ori înţelesul vădit 
lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. 
  A arătat recurenta că între aceasta şi reclamanta intimată SC [...] SA nu există raporturi 
juridice în baza contractului de concesiune nr. 59/30.10.2000, drepturile şi obligaţiile izvorând din 
acest contract fiind în raport de Asociaţia Agricolă Familială [...]. 
 Cererea de chemare în judecată a fost formulată de reclamanta SC [...] SA în contradictoriu 
cu pârâta ADS, în temeiul unei răspunderi contractuale izvorâte din contractul de concesiune nr. 
59/30.10.2000, pentru a se stabili întinderea unei obligaţii privind plata redevenţei pe care consideră 
reclamanta că o are de îndeplinit în funcţie de dreptul corelativ de exploatare a unei suprafeţe de 
teren pentru care solicită a se constata că este mai mică decât cea înscrisă în clauzele contractului. 
   Pretenţiile astfel formulate determină o cercetare din partea instanţei de judecată a identităţii 
între titularul acţiunii şi cel care are dreptul de a exploata suprafaţa concesionată şi obligaţia de plată 
a redevenţei stabilite prin contractul care se invocă drept temei juridic, precum şi între persoana 
celui chemat să îndeplinească obligaţia pretinsă de reclamant şi cel căruia îi revine respectiva 
obligaţie din acelaşi acord de voinţă al părţilor. 
  Ori, în primul rând se observă că părţi în contractul de concesiune nr. 59/2000 sunt 
Asociaţia Familială [...], în calitate de concesionar şi Agenţia Domeniilor Statului, în calitate de 
concedent, obiectul contractului fiind exploatarea terenului agricol în suprafaţă de 2429 ha şi a 
terenului neagricol în suprafaţă de 460 ha. 
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    Între SC [...] SA şi Asociaţia Familială [...] s-a încheiat contractul de asociere în 
participaţiune nr. 228/31.01.2001, modificat prin actul adiţional nr. 1/21.08.2003 şi actul adiţional 
nr. 2/19.01.2004, prin care, la art. 6.1 din cuprinsul primului act adiţional se arată că „asociatul prim 
(Asociaţia Familială [...]) va suporta din veniturile repartizate  cheltuielile proprii privind plata 
redevenţei către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Agenţia Domeniilor Statului precum şi 
cheltuielile cu amortizarea bunurilor proprii utilizate în asociere. Asociatul secund (SC [...] SA) va 
putea plăti din încasările asocierii, la cererea asociatului prim şi în contul acestuia contravaloarea 
redevenţei datorate de acesta, urmând a compensa aceste plăţi cu veniturile cuvenite.” 
    Prin hotărârea nr. 3225/12.11.2004 părţile din contractul de asociere în participaţiune au 
convenit ca asociatul prim (Asociaţia Familială [...]) să cedeze către asociatul secund (SC [...] SA) 
dreptul de recuperare a tuturor creanţelor reprezentând redevenţe nedatorate achitate (sau care vor fi 
achitate în viitor) pentru suprafaţa de 201, 90 ha şi dobânzi aferente. 

 Această hotărâre nu poate produce efectele juridice ale cesiunii de creanţă decât între părţile 
contractante, nefiind efectuate formalităţile faţă de terţul ADS, care  avea calitatea de debitor cedat 
în raport de Asociaţia Familială [...]. Pentru a produce efecte faţă de terţi, era necesar să existe o 
notificare efectuată prin intermediul executorilor judecătoreşti sau prin acceptarea acesteia prin 
înscris autentic ori prin înscris sub semnătură privată. 

  În lipsa acestor formalităţi, Curtea constată că nu a operat cesiunea de creanţă faţă de terţul 
ADS, fapt ce determină verificarea calităţii procesuale active a reclamantei SC [...] SA. 

  Temeiul juridic indicat de reclamantă, raportat şi la motivele de fapt ale cererii de chemare 
în judecată, îl reprezintă dispoziţiile art.969 Cod civ., referitoare la forţa obligatorie a contractelor 
legal făcute între părţile contractante. 

 Ori, în virtutea acestui temei juridic, instanţa de fond şi instanţa de apel erau datoare să 
cerceteze în ce măsură există identitate între reclamanta din cererea de chemare în judecată şi 
titularul de drepturi şi obligaţii din contractul de concesiune nr. 59/2000. 

 Faţă de acest contract reclamanta are calitatea de terţ, drepturile sale şi obligaţiile corelative 
fiind izvorâte dintr-un alt contract, respectiv cel de asociere în participaţiune. 

 Prin urmare, oricare ar fi sumele plătite de reclamanta intimată SC [...] SA, aceste plăţi pot fi 
examinate ca şi obligaţii asumate prin contractul de asociere în participaţiune, fără a putea să-şi 
producă efecte direct asupra părţilor din contractul de concesiune. 

 Dispoziţiile art.992 Cod civ. nu sunt aplicabile litigiului de faţă, întemeiat pe o răspundere 
contractuală, reglementată de art. 969 Cod civ., nefiind permis a se fundamenta o acţiune pe 
temeiuri juridice alternative şi care se exclud reciproc. 

 Aşadar, reţinând că nu s-a notificat cesiunea de creanţă pretinsă de intimata reclamantă faţă 
de terţul ADS Bucureşti iar reclamanta invocă drepturi şi obligaţii dintr-un contract în care nu este 
parte, Curtea constată că nu există o identitate între persoana celui care a sesizat instanţa de judecată 
cu acţiunea sa şi titularul drepturilor pretinse, drepturi ce dau naştere la obligaţii corelative în sarcina 
recurentei pârâte ADS Bucureşti. 

 În lumina acestor considerente, fiind întemeiat motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile 
art. 304, pct.8 c. proc. Civ., a fost admis  recursul declarat de apelanta pârâtă ADS Bucureşti, în 
raport de dispoziţiile art.312, alin.(2) Cod proc. civ., modificată în tot decizia civilă 
nr.58/20.06.2013 a Tribunalului Constanţa, în sensul admiterii apelurilor declarate atât împotriva 
sentinţei civile nr.  4337/14.12.2011 a Judecătoriei Medgidia, cât şi împotriva sentinţei civile nr. 
982/19.03.2012 date în completarea de dispozitiv, în sensul schimbării în tot a sentinţei apelate, prin 
respingerea acţiunii ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, sentinţa dată în 
completarea de dispozitiv rămânând astfel fără obiect. 

 Celelalte motive de recurs, fiind de prisos în raport de caracterul fondat al motivului 
prevăzut de art. 304, pct. 8 Cod proc. civ., au rămas  necercetate. 
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Ca şi consecinţă a modalităţii de soluţionare a cererii principale a fost  respinsă ca nefondată 
cererea de intervenţie formulată de intervenienta Asociaţia Familială [...], intervenţia fiind una 
accesorie în sprijinul reclamantei, prin raportare la motivele de fapt şi de drept şi de momentul 
procedural la care a fost formulată şi ulterior încuviinţată în principiu. 

Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire SC [...] SA , care a criticat-o ca 
fiind nelegală şi netemeinică, invocând prevederile art. 322 pct.2 teza I şi II, art. 323 pct.1, art. 324 
alin.1 pct.1 şi 327 Cod proc. civilă. 

Arată că instanţa de recurs s-a pronunţat asupra unei excepţii care nu a fost invocată, 
respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, împrejurare ce rezultă din 
dispozitivul deciziei prin care se respinge acţiunea ca fiind formulată de o persoană fără calitate 
procesuală activă. 

Pe tot parcursul soluţionării cauzei pârâta ADS Bucureşti nu a invocat în faţa vreunei 
instanţe excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, iar în motivarea recursului nu a 
invocat această excepţie nici pe cale separată şi nici ca un mijloc de apărare. 

De asemenea, arată că instanţa de recurs nu a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii 
procesuale active a reclamantei şi nu a pus-o în discuţia părţilor, astfel încât nu putea să se pronunţe 
pe această excepţie, ci numai pe motivele de recurs invocate care vizau fondul cauzei. 

Chiar dacă motivul 1 de recurs se referea la modalitatea în care instanţa de fond a interpretat 
contractul de concesiune nr. 59/2000, nu s-a solicitat de către recurenta-pârâtă să se constate lipsa 
calităţii procesuale active a reclamantei, criticându-se doar modul în are instanţa de fond şi instanţa 
de apel au analizat acest contract, precum şi lipsa motivării hotărârii date de către instanţa de fond. 

La termenul din 18.11.2013 când s-au pus concluzii în fond, recurenta-reclamanta SC. [...] 
S.A a invocat nulitatea recursului potrivit art. 306 CPC pentru nemotivare, precizându-se că 
dezvoltarea acestor motive nu se încadrează în dispoziţiile art. 304 CPC, ele fiind identice cu 
motivele de apel aflate la dosar. 

Instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra acestei excepţii, iar prin motivarea hotărârii 
încearcă să încadreze criticile aduse de recurentă în dispoziţiile art. 304 pct. 8 CPC, care se referă la 
interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii, dar se pronunţă pe o excepţie peremptorie şi 
absolută care trebuia pusă în discuţia părţilor. 

Potrivit principiului disponibilităţii, instanţa de recurs era ţinută să se pronunţe, în limitele 
investirii, numai cu privire la motivele de nelegalitate invocate de recurentă prin cererea de recurs, 
deoarece nici o dispoziţie legală nu prevede posibilitatea instanţei de a se pronunţa asupra vreunei 
chestiuni necerută de nici una dintre părţi sau pusă în discuţie din oficiu de instanţă. 
           Intimata Agenţia Domeniilor Statului a formulat întâmpinare, prin care: 

- a solicitat în principal respingerea cererii de revizuire ca tardiv formulată; 
- în subsidiar ca nefondată. 
 Cu privire la excepţia tardivităţii cererii de revizuire, arată intimata că solicită admiterea 

acesteia  motivat de împrejurarea că decizia a cărei revizuire se solicită a fost pronunţată de Curtea 
de Apel Constanţa la data de 04.12.2013, iar cererea de revizuire a fost înregistrată la data de 
09.01.2014, sens în care consideră că cererea de revizuire nu a respectat dispoziţiile imperative ale 
art. 324 pct.1 Cod procedură civilă. 
 Pe fondul cererii arată că cererea de revizuire nu îndeplineşte disp. art. 322 pct.2 Cod 
procedură civilă. 
          Şi intimata intervenient Asociaţia Agricolă Familială  [...] a depus la dosar întâmpinare 
prin care a solicitat să se constate admisibilitatea cererii de revizuire, cu consecinţa admiterii 
acesteia şi în baza art. 327 alin. 1 Cod procedură civilă schimbarea în tot a hotărârii atacate, 
respectiv respingerii recursului ca nefondat. 
          Curtea, examinând cererea de revizuire prin prisma motivelor de nelegalitate invocate, 
reţine caracterul său nefondat pentru următoarele considerente: 
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 1. Cu privire la excepţia tardivităţii invocată de către intimata Agenţia Domeniilor Statului. 
 Potrivit art. 322 alin. 1 pct. 1 şi 2 Cod procedură civilă, termenul de revizuire a hotărârii este 
de o lună de la comunicarea hotărârilor definitive, iar când hotărârile au fost date de instanţa de 
recurs, după evocarea fondului, de la pronunţare. 
 În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi legală sau când serviciul este suspendat, 
acesta se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 
 Hotărârea instanţei de recurs a fost pronunţată la data de 04.12.2013 iar conform textului de 
lege invocat  termenul de o lună se împlinea la 06.01.2014. 
 Este adevărat că cererea de revizuire a fost înregistrată la Curtea de Apel Constanţa la data 
de 09.01.2014, însă conform înscrisului de la fila 7 din dosarul Curţii de Apel Constanţa, a fost 
expediată prin serviciul poştei la data de 06.01.2014 - înăuntrul termenului legal. 
 În aceste condiţii, excepţia tardivităţii urmează a fi respinsă. 
 2. Conform precizărilor la acţiune,  revizuenta a  menţionat ca temei juridic al cererii sale 
dispoziţiile art. 322 pct.2 teza I şi II Cod procedură civilă. 
 Potrivit art. 322 pct.1 şi 2 Teza I şi II Cod procedură civilă, revizuirea unei hotărâri rămasă 
definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o  instanţă de 
recurs se poate cere dacă s-a pronunţat asupra unor lucruri  care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat 
asupra unui lucru cerut. 
 Prin decizia civilă nr.1253/4.12.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa s-a admis 
recursul formulat de ADS Bucureşti, s-a modificat în tot decizia recurată în sensul că s-a admis 
apelul formulat de ADS, a fost schimbată în tot sentinţa atacată în sensul că a fost respinsă acţiunea 
ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. 
 Revizuenta susţine că excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei nu a fost 
formulată în nici un ciclu procesual, nu a fost ridicată în recurs nici de recurentă şi nici de instanţă 
din oficiu. 
 Ca atare, instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut, respectiv a soluţionat 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei intimate. 
 Având în vedere criticile de clasificare a excepţiilor procesuale, excepţia lipsei de calitate 
procesuală poate fi calificată drept o excepţie de fond (pentru că este în strânsă legătură cu pretenţia 
dedusă judecăţii, mai exact cu exerciţiul dreptului la acţiune), dirimantă şi absolută (normele care  
reglementează au caracter imperativ). 
 Această excepţie poate fi invocată şi de instanţă, inclusiv în calea de atac. 
 Însă, instanţa de recurs a rezolvat această excepţie numai odată cu fondul cererii. 

Deşi recurentul nu a folosit expres termenul de lipsă calitate procesuală, întreaga sa motivare 
are în vedere lipsa calităţii procesuale active. 
 Nemulţumirea revizuentei nu poate constitui obiect de analiză în cadrul acestei căi 
extraordinare de atac, prin prisma motivului prevăzut de art. 322 pct. 2 teza I Cod procedură civilă. 
 Cu privire la incidenţa art. 322 pct. 2 teza II Cod procedură civilă, în sensul că instanţa de 
recurs nu s-a pronunţat asupra excepţiei nulităţii recursului potrivit art. 306 Cod procedură civilă 
pentru nemotivare urmează, de asemenea, a fi respins. 
 Instanţa de recurs a argumentat că, faţă de soluţia adoptată, celelalte motive de recurs 
(inclusiv nemotivarea) nu mai pot fi analizate. 
 Faţă de cele expuse, urmează a constata că toate criticile aduse soluţiei pronunţate de Curtea 
de Apel Constanţa sunt neîntemeiate, motiv pentru care cererea va fi respinsă. 
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7. Cerere de revizuire. Neîntrunirea condiției triplei identități în cazul celor două 
hotărâri pronunțate de Tribunalul Constanța invocate ca fiind potrivnice. 
 

Art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă 
Art. 323 alin. 2 Cod procedură civilă 

 
Potrivit dispozițiilor art. 323 alin. 2 C.pr.civ „În cazul art. 322 pct. 7, cererea de revizuire se 

va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa sau instanţele care au pronunţat hotărârile 
potrivnice (n.n. Tribunalul Constanţa )”. 
          Art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă arată că „Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în 
instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci 
când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: (…) 7. dacă există hotărâri definitive 
potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeași pricină, între 
aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate.” 

 În cauză, revizuenta susţine contrarietatea existentă între decizia nr. 170/27.02.2014 
pronunţată de Tribunalul Constanţa şi decizia civilă nr. 1307/05.12.2008 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosar nr. 11850/212/2007. 

Cauzele au avut obiect diferit, nefiind întrunită condiţia triplei identităţi - de cauză, obiect şi 
părţi - sub aspectul celor două hotărâri invocate ca fiind potrivnice. Nici soluţiile adoptate nu sunt 
contrare, acestea vizând aspecte diferite. 
 

     Decizia civilă nr. 562/11.09.2014 
        Dosar nr. 3304/118/2014 

 
Prin  decizia civilă nr. 523/19.06.2014 s-a respins, ca nefondat, recursul declarat de recurent 

[...], s-a admis recursul declarat de recurenta SC [...] SRL împotriva aceleiaşi hotărâri, s-a modificat 
în parte sentinţa recurată în sensul că s-a admis  excepţia autorităţii de lucru judecat, s-a respins 
capătul de cerere privind constatarea nulităţi absolute a contractului de vânzare cumpărare 
autentificat sub nr. 281/2006 la BNP [...] pentru putere de lucru judecat, s-a respins ca nefondată, 
acţiunea în revendicare formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] SRL şi s-au 
menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei 18659/2011. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
 Examinând cele două recursuri prin prisma criticilor aduse sentinţei atacate, tribunalul 
constată că situaţia de fapt reţinută de judecătorie nu este contestată, ea rezumându-se la existenţa a 
două titluri de proprietate, respectiv contractul de donaţie autentificat sub nr. 1607/30.03.1998 prin 
care [...] a donat suprafaţa de teren de 9867 mp situat pe raza oraşului Techirghiol către recurenta 
[...] şi contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 281/05.05.2006 la BNP [...] prin care [...] 
a vândut către recurenta SC [...] SRL acelaşi imobil. 
 Aşadar, ambele titluri de proprietate provin de la acelaşi autor, situaţie în care instanţa, în 
cadrul acţiunii în revendicare imobiliară promovată de recurenta-reclamantă [...], urmează să 
verifice care dintre părţi a îndeplinit formalităţile de publicitate, iar ca rezultat al acestei operaţiuni a 
constatat că titlul de proprietate al SC [...] SRL este înscris în cartea funciară. 
 Deşi a susţinut că titlul său a fost înregistrat în Registrul de transcripţiuni al Municipiului 
Constanţa sub nr 5173/31.03.1998, tribunalul constată că recurenta [...] nu a dovedit acest aspect 
potrivit regulii înscrisă în art. 1169 C.civ. şi că la dosar există înscrisuri care nu confirmă afirmaţia 
recurentei, respectiv adresa nr 13165/21.01.2009 emisă de Oraşul Techirghiol care probează faptul 
că până în mai 2006 [...] a figurat ca şi proprietar în evidenţele fiscale, acesta achitând impozitul 
aferent, precum şi sentinţa penală nr. 406/15.04.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa în care s-
a reţinut că pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare dintre SC [...] SRL şi inculpatul 
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[...] s-a obţinut certificatul de sarcini nr 3720/04.05.2006 emis de OCPI Constanţa care atesta că [...] 
era proprietarul terenului în suprafaţă de 9867 mp situat în Oraşul Techirghiol. 
           Trebuie subliniat că pârâtul [...] a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de 
înşelăciune în convenţii şi de fals în declaraţii, nu şi pentru fals în acte, ceea ce prezumă că toate 
înscrisurile menţionate mai sus care au stat la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare 
încheiat cu SC [...] SRL nu sunt false. 
 Prin urmare, acţiunea în revendicare a recurentei-reclamante [...] este neîntemeiată, cât timp 
din confruntarea celor două titluri mai puternic a fost cel al recurentei-pârâte SC [...] care şi-a 
înscris titlul conform încheierii nr. 10213/07.12.2006. 
 În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere din acţiunea principală, referitor la 
constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 281/2006, 
instanţa de recurs, în temeiul art. 166 C.pr.civ., a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat în 
raport de sentinţa penală nr. 406/15.04.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa, rămasă definitivă, 
în soluţionarea căreia constată că hotărârea penală beneficiază de putere de lucru judecat întrucât 
acţiunea civilă ce a format obiectul laturii civile a avut acelaşi obiect, a fost întemeiată pe aceeaşi 
cauză şi s-a purtat între aceleaşi părţi în aceeaşi calitate ca şi în acţiunea pendinte. 
 Din considerentele sentinţei penale 406/2011 reiese că „…partea civilă [...] a solicitat 
anularea contractului de vânzare-cumpărare nr 281/05.05.2006 autentificat sub nr 281/05.05.2006 la 
BNP [...]”, iar motivul de anulare îl reprezintă lipsa calităţii de proprietar a inculpatului [...]. 
 Din art. 1201 C.civ. rezultă că elementele autorităţii de lucru judecat sunt părţile, obiectul şi 
cauza, care sunt aceleaşi în ambele cereri. 
 Astfel, atât în cauza pendinte, cât şi în dosarul penal au participat aceleaşi părţi în aceeaşi 
calitate juridică, respectiv [...] în calitate de reclamantă şi SC [...] SRL în calitate de pârâtă. 
            Pretenţiile reclamantei [...] din ambele cereri a fost constatarea nulităţii contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr 281/2006 de BNP [...], chiar dacă în dosarul penal s-a folosit 
inadecvat termenul de „anulare”, scopul final urmărit fiind acelaşi, iar cauza este evident aceeaşi, 
deşi în primul dosar nu s-a indicat temeiul juridic, însă din considerentele respectivei sentinţe 
penale rezultă cu prisosinţă că fundamentul raportului juridic dedus judecăţii este acelaşi. 
 Aşadar, constatând că prin sentinţa penală nr 406/2011, Judecătoria Constanţa a respins ca 
neîntemeiată cererea părţii civile [...] de anulare a contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr 281/2006 la BNP [...], recurenta-reclamantă [...] nu mai poate solicita desfiinţarea aceluiaşi 
contract în cadrul unui proces civil, impedimentul fiind existenţa autorităţii de lucru judecat. 
 Prin urmare, având în vedere că recursul recurentei [...] a vizat doar soluţia dată capătului de 
cerere privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 
281/2006, iar asupra acestei pretenţii instanţa a reţinut existenţa autorităţii de lucru judecat, recursul 
acestei părţi urmează să fie respins ca nefondat. 
 Totodată, în limitele învestirii instanţei de control judiciar de recurenta SC [...] SRL care a 
adus critici hotărârii atacate doar din perspectiva puterii de lucru judecat, fără a face referire la 
cererea reconvenţională, tribunalul, luând în considerare argumentele prezentate mai sus, va admite, 
în temeiul art 312 alin 1-3 Cod pr.civ., recursul acestei părţi şi va modifica în parte sentinţa civilă nr 
18659/2012 în sensul că va admite excepţia autorităţii de lucru judecat şi va respinge în consecinţă 
capătul din cererea principală vizând constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 281/2006, va respinge, ca nefondată, acţiunea în revendicare 
promovată de reclamanta [...], menţinând celelalte dispoziţii ale hotărârii recurate în ce priveşte 
soluţia dată cererii reconvenţionale formulată de [...]. 
 Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire [...], criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie . 

Prin cererea de revizuire formulată la data de 30.04.2014, recurenta [...] a solicitat 
anularea deciziei civile nr. 170/27.02.2014 a Tribunalului Constanţa dată în dosarul nr. 
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20073/212/2008, în baza dispoziţiilor art. 322 pct. 7 C.pr.civ., susţinând în esenţă că această din 
urmă hotărâre este contrară deciziei civile nr. 1307/05.12.2008 pronunţată de aceeaşi instanţă în 
dosarul nr. 11850/212/2007. 

Astfel, arată revizuenta că deţine un titlu valabil - contractul de donaţie autentificat sub nr. 
1607/30.03.1998- confirmat prin sentinţa civilă nr. 9367/30.05.2008 a Judecătoriei Constanţa, 
irevocabilă prin decizia civilă nr. 1307/05.12.2008, titlu care a fost verificat și este valabil si din 
perspectiva soluției date de Judecătoria Constanţa în dosar nr. 20073/212/2008, unde SC [...] SRL a 
solicitat pe calea cererii reconvenţionale anularea titlului său, cerere respinsă la fond, fără însă a se 
contesta acest aspect în calea de atac declarată. Cum nu s-a uzat de calea de atac faţă de soluția de 
respingere a cererii reconvenţionale, însăşi intimata SC [...] SRL recunoaşte indirect că titlul său 
rămâne valabil, efectul respingerii cererii reconvenţionale intrând sub puterea lucrului judecat.  

Arată revizuenta că totodată şi SC [...] SRL deține un titlu valabil-contractul de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 281/05.05.2006. 

Or, faţă de soluția dată prin decizia nr. 170/27.02.2014 a Tribunalului Constanţa, sunt 
menținute ambele titluri de proprietate, atât al revizuentei, cât şi al SC [...] SRL, decizia 
170/27.02.2014 a Tribunalului Constanţa dată în dosarul nr. 20073/212/2008 fiind contrară deciziei 
civile nr. 1307/05.12.2008 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosar nr. 11850/212/2007. 

   Susține astfel recurenta că în cadrul deciziei nr. 170/27.02.2014 instanţa nu a avut în 
vedere că respingând cererea sa de anulare a contractului dintre [...] şi SC [...] SRL dar si faţă de 
nerecurarea sentinţei civile nr. 18659/28.11.2012 a Judecătoriei Constanţa sub aspectul respingerii 
cererii reconvenţionale formulate de SC [...] SRL în sensul anulării titlului său se menține starea de 
nelegalitate în sensul că două persoane deţin titluri valabile pentru acelaşi teren. 

La termenul de judecată din 19.06.2014 instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei 
materiale, excepţie pe care a pus-o în discuţia părţilor. 

În temeiul disp. art. 137 alin. 1 C.pr.civ. instanţa va analiza cu prioritate această excepţie în 
cele ce urmează:  

În drept, potrivit disp. art. 323 alin. 2 C.pr.civ „În cazul art. 322 pct. 7, cererea de revizuire 
se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa sau instanţele care au pronunţat 
hotărârile potrivnice (n.n. Tribunalul Constanţa )”. 
         Având în vedere dispoziţiile legale mai-sus citate, precum şi dispoziţiile art. 159 alin. 1 pct. 2 
C.pr.civ., excepţia de faţă  a fost  admisă, cu consecinţa declinării cauzei în favoarea Curţii de Apel 
Constanţa. 

Verificând motivele de revizuire invocate se reţine: 
          Art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă arată „Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în 
instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci 
când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri:(…) 
    7. daca există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade 
deosebite, în una şi aceeași pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate.” 

 În cauză, revizuenta susţine contrarietatea existentă între decizia nr. 170/27.02.2014 
pronunţată de Tribunalul Constanţa şi decizia civilă nr. 1307/05.12.2008 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosar nr. 11850/212/2007. 

 Prin sentinţa civilă nr. 18659/28.11.2012 Judecătoria Constanţa a admis în parte cererea 
principală formulată de reclamanta - pârâta [...] în contradictoriu cu pârâta-reclamanta S.C. [...] 
S.R.L. şi a obligat pârâtul să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul arabil având 
suprafaţa de 9867 m.p. situat în oraş Techirghiol, jud. Constanţa, parcela [...]. 

Totodată, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea privind constatarea nulităţii absolute a 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/05.05.2006 la BNP [...], formulată de 
reclamanta-pârâta [...] în contradictoriu cu pârâta-reclamanta S.C. [...] S.R.L. şi pârâtul [...], 
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respectiv a respins ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de  pârâta-reclamanta S.C. [...] 
S.R.L. în contradictoriu cu reclamanta-pârâta [...] şi pârâtul [...]. 

Sub aspectul cererii având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. …/05.05.2006 la BNP [...], încheiat între [...] şi S.C. [...] S.R.L. a 
reţinut prima instanţă că la data încheierii contractului,  pârâtul [...] transferase dreptul de proprietate 
către reclamantă prin contractul de donaţie autentificat sub nr. …/30.03.1998 la BNP [...], sens în 
care, în raport şi de soluţia dată în dosarul penal nr. 21834/212/2010 al Judecătoriei Constanţa, 
reaua-credinţă a pârâtului [...] este evidentă. 

În ceea ce priveşte buna-credinţă a pârâtei-reclamante S.C. [...] S.R.L., instanţa a reţinut că 
deşi la baza încheierii contractului atacat  au stat cele două înscrisuri declarate falsificate, apare 
nefiresc (ilogic), în absenţa altor probe, să se reţină că subdobânditoarea a ştiut că bunul nu este 
proprietatea vânzătorului şi că aparţine altuia. 

Totodată, instanţa a reţinut că prin decizia penală nr. 803/P/16.09.2011 a Curţii de Apel 
Constanţa pronunţată în dosarul nr. 21834/212/2010 s-a reţinut că reprezentantul societăţii S.C. [...] 
S.R.L. a fost de bună-credinţă în momentul contractării  încrezându-se în calitatea de proprietar a 
vânzătorului pe care acesta nu o avea iar eroarea asupra situaţiei juridice a imobilului a fost comună 
şi invincibilă în condiţiile în care pârâtul [...] a prezentat titlul de proprietate, certificatul fiscal şi 
certificatul de sarcini, cererea reclamantei-pârâte, urmând a fi respinsă ca neîntemeiată în ceea ce 
priveşte constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  
281/05.05.2006 la BNP [...]. 

Asupra cererii reconvenţionale având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de 
donaţie autentificat sub nr…./1998 la BNP [...], instanţa a reţinut, în raport de motivul de nulitate 
absoluta invocat de către pârâta-reclamantă potrivit căruia contractul de donaţie autentificat sub nr. 
…/1998 la BNP [...], transcris sub nr. …/1998 a fost încheiat cu încălcarea interdicţiei de înstrăinare 
de 10 ani prevăzută de dispoziţiile Legii 18/1991 pentru actele de înstrăinare încheiate intre vii 
pentru terenurile asupra cărora s-a constituit dreptul de proprietate, că este neîntemeiat. 

Astfel, instanţa a reţinut că textul de lege invocat instituie interdicţia înstrăinării prin acte 
între vii a terenului în privinţa căruia s-a constituit dreptul de proprietate, însă dreptul de proprietate 
în ceea ce priveşte imobilul din cauză a fost stabilit prin reconstituire astfel cum rezultă din însuşi 
conţinutul actului, nefiind aplicabile dispoziţiile legale privind interdicţia de înstrăinare, cererea 
privind constatarea nulităţii absolute a contractului de donaţie autentificat sub nr…./1998 la BNP 
[...] urmând a fi respinsă ca neîntemeiată. 
          Asupra acţiunii în revendicare formulată de către reclamanta-pârâtă, a constatat că este 
întemeiată, acţiunea reclamantei-pârâte fiind o acţiune în revendicare imobiliară. Reclamanta-pârâtă 
[...] deţine un titlu din care rezultă dreptul de proprietate asupra imobilului revendicat, în schimb ce 
prezumţia de proprietate ce rezultă din titlul pârâtei S.C. [...] S.R.L. a fost răsturnată, în raport de 
situaţia în care s-a dovedit că aceasta a cumpărat de la un neproprietar. 

Prin compararea titlurilor de proprietate provenind de la autori diferiţi, se acordă eficacitate 
titlului dobândit de autorul al cărui drept este preferabil, în speţă această preferinţă fiind conferită de 
dobândirea de către o parte a dreptului de proprietate de la adevăratul proprietar. 

În consecinţă, din moment ce pârâtul [...] anterior a transmis valabil dreptul de proprietate 
reclamantei-pârâte, este evident că nu mai putea înstrăina valabil imobilul pârâtei S.C. [...] S.R.L., 
iar abuzul nu creează drept. 

Prin decizia civilă nr. 170/27.02.2014 a fost respins, ca nefondat, recursul declarat de 
recurent [...] în contradictoriu cu intimata recurentă SC [...] SRL împotriva sentinţei civile nr. 
18659/28.11.2012 pronunţată de Judecătoria Constanţa, a fost admis recursul declarat de recurenta 
SC [...] SRL împotriva aceleiaşi hotărâri şi modificată în parte sentinţa recurată în sensul că s-a 
admis excepţia autorităţii de lucru judecat şi a fost respins capătul de cerere privind constatarea 
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nulităţi absolute a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …/2006 la BNP [...] pentru 
putere de lucru judecat. 

Totodată, instanţa a respins, ca nefondată, acţiunea în revendicare formulată de reclamanta 
[...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] SRL, fiind menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei 
18659/2011. 
          A apreciat tribunalul că situaţia de fapt reţinută de judecătorie nu este contestată, ea 
rezumându-se la existenţa a două titluri de proprietate, respectiv contractul de donaţie autentificat 
sub nr …/30.03.1998 prin care [...] a donat suprafaţa de teren de 9867 mp situat pe raza oraşului 
Techirghiol către recurenta [...] şi contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 
…/05.05.2006 la BNP [...] prin care [...] a vândut către recurenta SC [...] SRL acelaşi imobil. 
 Aşadar, ambele titluri de proprietate provin de la acelaşi autor, situaţie în care, instanţa, în 
cadrul acţiunii în revendicare imobiliară promovată de recurenta-reclamantă [...], urmează să 
verifice care dintre părţi a îndeplinit formalităţile de publicitate, iar ca rezultat al acestei operaţiuni a 
constatat că titlul de proprietate al SC [...] SRL este înscris în cartea funciară. 
 Deşi a susţinut că titlul său a fost înregistrat în Registrul de transcripţiuni al Municipiului 
Constanţa sub nr …/31.03.1998, tribunalul a constatat că recurenta [...] nu a dovedit acest aspect, 
astfel că acţiunea în revendicare a recurentei-reclamante [...] este neîntemeiată, cât timp din 
confruntarea celor două titluri mai puternic a fost cel al recurentei-pârâte SC [...] care şi-a înscris 
titlul conform încheierii nr 10213/07.12.2006. 
 În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere din acţiunea principală, referitor la 
constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 281/2006, 
instanţa de recurs, în temeiul art 166 Cod pr.civ., a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat în 
raport de sentinţa penală nr 406/15.04.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa, rămasă definitivă, 
în soluţionarea căreia a constatat că hotărârea penală beneficiază de putere de lucru judecat întrucât 
acţiunea civilă ce a format obiectul laturii civile a avut acelaşi obiect, a fost întemeiată pe aceeaşi 
cauză şi s-a purtat între aceleaşi părţi în aceeaşi calitate ca şi în acţiunea pendinte. 
 Astfel, atât în cauza pendinte, cât şi în dosarul penal au participat aceleaşi părţi în aceeaşi 
calitate juridică, respectiv [...] în calitate de reclamantă şi SC [...] SRL în calitate de pârâtă. 
Pretenţiile reclamantei [...] din ambele cereri au fost constatarea nulităţii contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr …/2006 de BNP [...], chiar dacă în dosarul penal s-a folosit inadecvat 
termenul de „anulare”, scopul final urmărit fiind acelaşi, iar cauza este evident aceeaşi, deşi în 
primul dosar nu s-a indicat temeiul juridic, însă din considerentele respectivei sentinţe penale 
rezultă cu prisosinţă că fundamentul raportului juridic dedus judecăţii este acelaşi. 
 Aşadar, constatând că prin sentinţa penală nr 406/2011, Judecătoria Constanţa a respins ca 
neîntemeiată cererea părţii civile [...] de anulare a contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. …/2006 la BNP [...], recurenta-reclamantă [...] nu mai poate solicita desfiinţarea aceluiaşi 
contract în cadrul unui proces civil, impedimentul fiind existenţa autorităţii de lucru judecat. 
 Prin urmare, având în vedere că recursul recurentei [...] a vizat doar soluţia dată capătului de 
cerere privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 
281/2006, iar asupra acestei pretenţii instanţa a reţinut existenţa autorităţii de lucru judecat, recursul 
acestei părţi a fost respins ca nefondat. 
 Totodată, în limitele învestirii instanţei de control judiciar de recurenta SC [...] SRL care a 
adus critici hotărârii atacate doar din perspectiva puterii de lucru judecat, fără a face referire la 
cererea reconvenţională, tribunalul, luând în considerare argumentele prezentate mai sus, a admis, 
în temeiul art. 312 alin 1-3 C.pr.civ., recursul acestei părţi şi a modificat în parte sentinţa civilă nr. 
18659/2012, respingând în consecinţă capătul din cererea principală vizând constatarea nulităţii 
absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 281/2006; a respins, ca nefondată, 
acţiunea în revendicare promovată de reclamanta [...], menţinând celelalte dispoziţii ale hotărârii 
recurate în ce priveşte soluţia dată cererii reconvenţionale formulată de [...]. 
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           Prin sentinţa civilă nr. 9367/30.05.2008 pronunţată de Judecătoria Constanţa s-a respins 
acţiunea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta [...], ca nefondată. 
           A reţinut instanţa, sub aspectul cererii prin care reclamanții [...] și [...] în contradictoriu  cu 
pârâta [...] au solicitat pronuntarea unei hotarari care să dispună nulitatea absolută a contractului de 
donație autentificat sub nr…./30.03.1998, că între părţi a intervenit contractul de donaţie autentificat 
sub nr. …/30.03.1998 conform căruia reclamantul [...] în calitate de donator a înţeles să doneze 
pârâtei terenul extravilan în suprafaţă de 9867 mp. situat pe raza oraşului Techirghiol, judeţul 
Constanţa, parcela [...]. 
 Faţă de dispoziţiile art. 801, 803 şi 831 Cod civ., instanţa a constatat că reclamantul nu a 
făcut dovada în conformitate cu art. 1169 Cod civ. a cauzei de revocare pe care o invocă, în speţă 
ingratitudinea. 
 Faţă de împrejurarea că acţiunea în revocare pentru ingratitudine are caracter personal, s-a 
apreciat acţiunea neîntemeiată, fiind respinsă întrucât reclamantul nu a făcut dovada susţinerilor sale 
în sensul că i-au fost aduse injurii grave de natură a atrage revocarea donaţiei. 

Prin decizia civilă nr. 1307/05.12.2008  a fost respins recursul formulat de recurentul reclamant 
[...] împotriva sentinţei civile nr. 9367/ 30.05.2008 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul 
civil nr. 11850/212/2007,  în  contradictoriu cu intimatul reclamant [...] şi intimata pârâtă [...], ca 
nefondat. 
         S-a reţinut de instanţă că prin probatoriul administrat reclamantul nu a demonstrat conform 
art.1169 din Codul civil, faptul că donatara pârâtă [...], căreia îi incumba obligaţia de a nu aduce 
injurii grave donatorului reclamant [...], a proferat ameninţări la adresa acestuia, ci faptul că  soţul 
acesteia a avut această atitudine. 
 Revizuenta susţine existenţa unei contrarietăţi între cele două decizii prin prisma faptului că 
sunt menținute ambele titluri de proprietate, atât al revizuentei cât şi al SC [...] SRL iar în cadrul 
deciziei nr. 170/27.02.2014 instanţa nu a avut în vedere că respingând cererea sa de anulare a 
contractului dintre [...] şi SC [...] SRL, dar și faţă de nerecurarea sentinţei civile nr. 
18659/28.11.2012 a Judecătoriei Constanţa sub aspectul respingerii cererii reconvenţionale 
formulate de SC [...] SRL în sensul anulării titlului său se menţine starea de nelegalitate în sensul că 
două persoane deţin titluri valabile pentru acelaşi teren. 

    Susţinerile sunt nefondate.  
Pentru a se reţine incidenţa motivului de revizuire invocat de revizuentă se impune a se 

verifica dacă hotărârea a cărei revizuire se solicită, în speţă decizia civilă nr. 170/27.02.2014 încalcă 
autoritatea de lucru judecat a primei decizii, în speţă nr. 1307/05.12.2008. 

Sub un prim aspect, se observă că prin decizia nr. 1307/05.12.2008 s-a menţinut sentinţa 
civilă nr. 9367/30.05.2008 pronunţată de Judecătoria Constanţa prin care s-a respins cererea 
formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta [...], având ca obiect pronunţarea unei 
hotărâri care să dispună nulitatea absolută a contractului de donaţie autentificat sub 
nr…./30.03.1998. 

  Cum prin decizia civilă nr. 170/27.02.2014 a fost respins recursul declarat de recurenta [...] 
în contradictoriu cu intimata recurentă SC [...] SRL împotriva sentinţei civile nr. 18659/28.11.2012 
pronunţată de Judecătoria Constanţa, a fost confirmată aşadar soluţia primei instanţe de respingere 
ca neîntemeiată a cererii privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. …/05.05.2006 la BNP [...], formulată de reclamanta-pârâta [...] în 
contradictoriu cu pârâta-reclamanta S.C. [...] S.R.L. şi pârâtul [...]. 

Prin aceeaşi decizie a fost admis recursul declarat de recurenta SC [...] SRL împotriva 
aceleiaşi hotărâri şi modificată în parte sentinţa recurată în sensul că s-a admis excepţia autorităţii de 
lucru judecat şi a fost respins capătul de cerere privind constatarea nulităţi absolute a contractului de 
vânzare cumpărare autentificat sub nr. …/2006 la BNP [...] pentru putere de lucru judecat, fiind 
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totodată, respinsă ca nefondată acţiunea în revendicare formulată de reclamanta [...] în 
contradictoriu cu pârâta  SC [...] SRL. 

Cauzele au avut aşadar obiect diferit, nefiind întrunită condiţia triplei identităţi -de cauză, 
obiect şi părţi - sub aspectul celor două hotărâri invocate ca fiind potrivnice. 

Prin urmare, se observă că nici soluţiile adoptate nu sunt contrare, acestea vizând aspecte 
diferite. 

Astfel, sintetizând, dacă prin decizia 1307/05.12.2008 s-a menţinut sentinţa civilă nr. 
9367/30.05.2008 pronunţată de Judecătoria Constanţa, confirmându-se aşadar validitatea 
contractului de donaţie autentificat sub nr.1607/30.03.1998, prin decizia civilă nr. 170/27.02.2014 a 
fost confirmată valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/05.05.2006 la 
BNP [...], formulată de reclamanta-pârâta [...] în contradictoriu cu pârâta-reclamanta S.C. [...] S.R.L. 
şi pârâtul [...]. 
          Reţinând existenţa în cauză a două titluri de proprietate valabile pentru acelaşi imobil, 
Tribunalul Constanţa a procedat, în dosarul nr. 20073/212/2008 la compararea celor două titluri de 
proprietate pentru soluţionarea acţiunii în revendicare, acordând preferinţă titlului mai bine 
caracterizat, în speţă celui aparţinând al SC [...] SRL, înscris în cartea funciară. 

Acesta este motivul pentru care a fost respinsă acţiunea în revendicare promovată de 
reclamanta [...], susţinerile revizuentei cu privire la nelegala respingere a cererii sale de revendicare 
neputând circumscrie cazul de revizuire invocat. Pe de altă parte, este nefondată susţinerea în sensul 
că cea de-a doua decizie ar menţine starea de nelegalitate  dedusă din deţinerea de către două 
persoane a două titluri de proprietate valabile pentru acelaşi teren, în condiţiile în care prin decizia 
civilă nr. 170/27.02.2014 a fost antamată tocmai această situaţie juridică, fiind rezolvată prin 
compararea celor două titluri. 

Or, modalitatea în care tribunalul a apreciat sub acest aspect nu poate fi cenzurată în cauza de 
faţă, nefiind incidentă ipoteza reglementată de dispoziţiile art. 322 pct. 7 C.pr.civ., în speţă existenţa 
unei contrarietăţi între cele două hotărâri. 

Prin urmare, se constată inexistenţa vreunei contrarietăţi între cele două decizii menţionate, 
cererea de revizuire fiind nefondată, astfel că va fi respinsă. 

 
8. Contestație in anulare. Desesizarea instanței de judecată fără analizarea fondului 

cererii ca urmare a renunțării contestatorului la judecată. 
 

Art.318 Cod procedură civilă 
 

          Potrivit art.318 Cod procedură civilă, „Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu 
contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale, sau când instanţa, respingând 
recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare 
sau de casare.” 

Prin urmare, contestaţia în anulare reprezintă o cale de atac extraordinară, motivele pentru care se 
poate solicita anularea unei decizii pronunţate de instanţa de recurs fiind expres şi limitativ prevăzute de 
lege. În cadrul contestaţiei în anulare nu se analizează nelegalitatea sau netemeinicia deciziei date în recurs, 
hotărâre care este de altfel irevocabilă şi intrată în puterea lucrului judecat, ci doar o eventuală greşeală 
materială sau necercetarea din greşeală a unui motiv de casare sau modificare, aspecte ce ar fi de natură să 
schimbe soluţia astfel pronunţată. 

Criticile susţinute de recurent pe fondul cauzei erau lipsite de interes în condiţiile în care, renunţând 
la judecată, cererea sa nu a fost analizată pe fond de prima instanţă. Calea de atac nu poate fi judecată 
decât în limitele sesizării instanţei de fond şi în raport de soluţia pronunţată de aceasta. Ori, prin renunţarea 
la judecată formulată de prezentul contestator, instanţa s-a desesizat fără a analiza fondul cererii acestuia. 

 
     Decizia civilă nr. 571/17.09.2014 

        Dosar nr. 284/36/2014 



48 
 

Prin cererea înregistrată sub nr.284/36/05.05.2014 la Curtea de Apel Constanţa, contestatorul 
[...] – lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL a solicitat anularea Deciziei nr.372/28.04.2014, 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 2316/118/2010/a1*. 

În motivarea cererii, contestatorul a susţinut că în mod greşit au fost respinse recursurile 
declarate în cauză deoarece intimatul pârât [...] avea obligaţia, conform Codului de procedură civilă, 
să anunţe instanţei schimbările de domiciliu pe parcursul procesului de insolvenţă, pentru a putea fi 
notificat conform legii. 

Menţionează contestatorul că prin Decizia nr.805/02.07.2013 pronunţată în dosarul 
nr.2316/118/2010/a1 Curtea de Apel Constanţa a admis recursul declarat de DGFP Constanţa şi [...], 
iar prin decizia civilă nr.372/28.04.2014 a respins recursurile declarate de [...] şi DGFP Constanţa, 
considerând că nu se pot pronunţa două hotărâri diferite în acelaşi dosar. 

Apreciază că instanţa nu a procedat legal la soluţionarea cauzei deoarece nu a procedat la 
administrarea probelor propuse fără prezenţa intimatului pârât [...], care nu a depus întâmpinare, 
motiv pentru care se impune anularea deciziei. 

În drept, contestatorul a invocat disp. art.503 alin.1 pct.3 din noul Cod de procedură civilă. 
La data de 16.06.2014 contestatorul [...] a depus la dosar precizări/completări la contestaţie, 

în cadrul cărora a invocat următoarele motive de anulare a deciziei contestate: 
- prin respingerea recursurilor, instanţa a omis să cerceteze toate motivele de casare 

invocate în dosarul nr.2316/118/2010/a1*; 
- prin pronunţarea deciziei civile nr.372/28.04.2014, instanţa de recurs  nu s-a 

pronunţat asupra recursurilor. 
Mai precizează că instanţa de recurs s-a pronunţat fără a respecta etapele obligatorii 

prevăzute de procedura civilă, respectiv nepunerea în discuţie a probelor propuse de către reclamant, 
cercetarea procesului, dezbaterea în fond, motiv pentru care solicită anularea deciziei civile 
372/28.04.2014. 

Cu privire la temeiul juridic invocat de contestator, Curtea reţine că, potrivit art.3 alin.1 din 
Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
„Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute 
după intrarea acestuia în vigoare.”  

În speţă, procesul se consideră că a fost pornit la momentul formulării cererii de deschidere a 
procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC [...] SRL, respectiv la data de 2.03.2010, toate 
cererile ulterioare, inclusiv căile de atac ordinare sau extraordinare, fiind formulate în cadrul acestui 
dosar. În atare situaţie Curtea constată că în cauză se aplică legea veche de procedură, respectiv 
Codul de procedură civilă din 1865, motivele invocate de contestator încadrându-se în disp. art.318 
din acest cod.          
          Examinând decizia contestată sub aspectul motivelor invocate şi în raport de condiţiile 
impuse de art.318 Cod procedură civilă, Curtea constată contestaţia în anulare nefondată. 
         Astfel, prin decizia civilă nr.372/28.04.2014, Curtea de Apel Constanţa a respins ca nefondate 
recursurile formulate de creditoarea D.G.R.F.P GALAŢI - AFP Constanţa şi C.I.I. [...], în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, împotriva sentinţei civile nr.3580/20.12.2013, 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.2316/118/2010/a1. 

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de recurs a reţinut că D.G.R.F.P Galaţi – AJFP 
Constanţa a formulat cerere privind antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului [...], 
administrator al SC [...] SRL, conform art.138 lit.d din Legea nr.85/2006 privind insolvenţa. 

Respectând dispoziţiile de casare cu trimitere, instanţa de fond a suplimentat materialul 
probator, analizând şi faptele prev. de art.138 lit.a, d, e din Legea nr.85/2006. 

Situaţia de fapt a fost reţinută în mod corect de judecătorul sindic argumentând, in extenso, 
evoluţia financiară a societăţii şi a operaţiunilor încheiate de SC [...] SRL. 
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În ceea ce priveşte fapta prev. de art.138 lit.d din Legea nr.85/2006, s-a reţinut că, urmare a 
imposibilităţii executării contractului de concesiune privind exploatarea agricolă numai după 2 ani 
de zile, din motive obiective, s-a ajuns în final la încetarea de plăţi. 

Pentru a opera răspunderea patrimonială a administratorilor unei societăţi supuse procedurii 
reglementate de legea insolvenţei, trebuie dovedită nu numai săvârşirea de către aceştia a uneia sau a 
mai multor fapte din cele prev. de art.138 din lege, dar şi legătura de cauzalitate dintre acestea şi 
ajungerea societăţii în insolvenţă. 

Existenţa raportului de cauzalitate dintre culpa administratorilor şi starea de insolvenţă a 
societăţii debitoare trebuie dovedită în faţa instanţei, nefiind prezumată. Ori, în cauza de faţă, o 
asemenea dovadă nu a fost îndeplinită. 

Nici celelalte două fapte prev. de art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006 nu au fost dovedite, 
neexistând elemente care să conducă la antrenarea răspunderii. 

Curtea a mai reţinut că în faţa instanţei de fond, la data de 14.11.2013, lichidatorul judiciar 
[...] a formulat cerere de renunţare la judecata dosarului, iar în raport de disp.art.246 Cod procedură 
civilă, instanţa a luat act de această cerere. 

În aceste condiţii, instanţa de fond în mod legal a rămas învestită numai cu cererea formulată 
de D.G.R.F.P. Galaţi – AJFP Constanţa, astfel încât lichidatorul judiciar nu mai are calitate de a 
formula recurs împotriva hotărârii judecătorului sindic. 
          Potrivit art.318 Cod procedură civilă, „Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu 
contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale, sau când instanţa, 
respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din 
motivele de modificare sau de casare.” 

Prin urmare, contestaţia în anulare reprezintă o cale de atac extraordinară, motivele pentru 
care se poate solicita anularea unei decizii pronunţate de instanţa de recurs fiind expres şi limitativ 
prevăzute de lege. În cadrul contestaţiei în anulare nu se analizează nelegalitatea sau netemeinicia 
deciziei date în recurs, hotărâre care este de altfel irevocabilă şi intrată în puterea lucrului judecat, ci 
doar o eventuală greşeală materială sau necercetarea din greşeală a unui motiv de casare sau 
modificare, aspecte ce ar fi de natură să schimbe soluţia astfel pronunţată. 
          Pentru a putea conduce la retractarea soluţiei pronunţate în mod irevocabil, este necesar ca 
motivele invocate în recurs şi care nu au fost analizate de instanţă să fie relevante pentru 
soluţionarea cauzei, fiind apte să conducă la o altă soluţie. 
           În speţă, motivele de recurs invocate de [...], în calitate de lichidator al debitoarei, nu au fost 
analizate de instanţa de recurs dat fiind faptul că acestea vizau fondul cauzei, deşi soluţia faţă de 
cererea sa de chemare în judecată a fost aceea de a se lua act de renunţare la judecată. 

Prin urmare, criticile susţinute de recurent pe fondul cauzei erau lipsite de interes în 
condiţiile în care, renunţând la judecată, cererea sa nu a fost analizată pe fond de prima instanţă. 
Calea de atac nu poate fi judecată decât în limitele sesizării instanţei de fond şi în raport de soluţia 
pronunţată de aceasta. Ori, prin renunţarea la judecată formulată de prezentul contestator, instanţa s-
a desesizat fără a analiza fondul cererii acestuia. 
          Curtea constată astfel că nepronunţarea asupra motivelor de recurs invocate de contestator a 
fost justificată de instanţă, nefiind o omisiune a acesteia. 
          Împrejurarea că dezlegarea dată de către instanţa de recurs nu îl mulţumeşte pe contestator nu 
justifică exercitarea contestaţiei în anulare deoarece în această cale extraordinară de atac nu se poate 
ajunge la analizarea temeiniciei sau legalităţii deciziei contestate, ci doar la retractarea acesteia în 
cazurile expres prevăzute de lege.  

Faţă de cele arătate, Curtea constată că în cauză nu se poate reţine incidenţa disp. art.318 Cod 
de procedură civilă, urmând a fi respinsă contestaţia în anulare ca nefondată. 
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9. Constatarea corectă a calității procesuale pasive a autorității vamale. Abandonarea 
mărfurilor străine în favoarea statului. 
 

Art.31 din HG nr.520/2013 
Art.1 din OUG nr.74/2013 

Art.108 alin.3 Cod procedură civilă de la 1865 
Art.126, 127 din Regulamentul (CE) nr.450/2008 al Parlamentului European 

 
Potrivit prevederilor art.1 din OUG nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 

reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ( … ) se 
reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii Autorităţii Naţionale a 
Vămilor (…)”. 

Art.11 alin.3 prevede că „pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent 
de faza de judecată, Agenţia şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se subrogă în 
toate drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale a Vămilor (…) şi dobândesc calitatea procesuală 
a acestora (…). 
 Potrivit art.127 din Regulamentul (CE) nr.450/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar, aplicabil în cauză, “(1) 
Mărfurile necomunitare sau plasate sub regimul de destinaţie finală, cu autorizarea prealabilă a 
autorităţilor vamale şi cu condiţia să nu fi fost utilizate, pot fi abandonate în favoarea statului de 
către titularul regimului sau, dacă este cazul, de către deţinătorul lor. (2) Abandonul mărfurilor nu 
antrenează nicio cheltuială din partea statului. Titularul regimului sau, dacă este cazul, deţinătorul 
mărfurilor suportă cheltuielile aferente distrugerii sau oricărei alte modalităţi de dispunere asupra 
mărfurilor”. 
 

     Decizia civilă nr. 551/10.09.2014 
        Dosar nr. 13687/118/2012* 

 
1. Prin sentinţa civilă nr.7103/21.05.2013, Judecătoria Constanţa a admis excepţia lipsei 

calităţii procesual pasive a pârâtei ANV prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Constanţa şi a respins cererea formulată de reclamanta S.C. [...] S.R.L. în contradictoriu cu pârâta 
ANV prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa ca fiind formulată 
împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă şi în contradictoriu cu intervenientul forţat 
S.C. [...] S.A.  
 A reţinut Judecătoria Constanţa că prin cererea înregistrată sub nr. 13687/118/2012, a fost 
învestită cu solicitarea reclamantei S.C. [...] S.R.L de constatare că mărfurile aflate în containerele 
depozitate în terminalul [...] au fost abandonate şi au intrat de drept şi în condiţiile legii în 
proprietatea statului, obligarea ANV - Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Constanţa să preia în vederea valorificării sau distrugerii a următoarelor mărfuri: 900 colete ţigări 
depozitate din anul 2004 în terminalul [...] SA în 3 containere - [...]; [...]; [...], 520 pachete conţinând 
concentrat de pui depozitat din anul 2004 în terminalul [...] SA în containerul [...], 2930 bucăţi 
aparatură electrocasnică depozitată din anul 2005 în terminalul [...] SA în containerul [...]. 

Totodată, s-a solicitat obligarea Autorităţii Naţionale a Vămilor - Direcţia Regională pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa să predea containerele libere de orice sarcini 
reprezentanţilor legali ai proprietarilor de drept, respectiv SC [...] SRL. 

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 3 alin. (1) si (7) din OUG 14/2007, HG 
731/2007, art. 438 Cod comercial și Codul vamal.  
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Intimata Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, în numele şi pe 
seama ANV, dar şi în numele Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa a 
formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ANV - Direcţia 
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, învederând că marfa depozitată în 
containerele în cauză are ca destinatari persoane juridice române - SC [...] SRL Constanța, SC [...] 
SRL şi SC [...] SRL Giurgiu, care fie au refuzat preluarea mărfii, fie nu s-au mai prezentat pentru 
formalităţi vamale, fie nu s-au prezentat deloc în vederea ridicării mărfii importate. 

Astfel, în mod eronat, reclamanta s-a îndreptat împotriva ANV întrucât trebuia să se adreseze 
instanţei de judecată, încă de la momentul refuzului destinatarilor de preluare a mărfurilor, pentru a 
solicita fie obligarea societăţilor  destinatare la preluarea mărfurilor şi eliberarea containerelor, fie 
un drept de dispoziţie asupra mărfurilor în cauză care ar fi permis reclamantei formularea unei cereri 
de abandon în favoarea statului cu consecinţele legale impuse de această situaţie de abandon 
(intrarea mărfii în proprietatea privată a statului preluarea mărfii de către autoritatea vamală în 
vederea valorificării sau distrugerii, după caz) sau ar fi permis returnarea containerelor şi a 
mărfurilor în porturile de origine. 

În subsidiar, intimata a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, iar în ceea ce priveşte 
fondul cauzei, respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 
 Prima instanţă a apreciat că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ANV - 
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa este întemeiată, având în vedere 
că  potrivit dispoziţiilor normative invocate, respectiv art. 1 alin. (3) şi din Ordonanţa nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privata a statului: „Bunurile prevăzute la alin. (2) vor fi distruse pe cheltuiala 
persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate sau a deţinătorului, în cazul în care 
acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua în prezenta si cu confirmarea prin semnătura 
a unei comisii de preluare si distrugere formate din reprezentanţi ai deţinătorului, ai Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului 
Administraţiei și Internelor și ai Ministerului Mediului" şi art. 2 din acelaşi act normativ, în care se 
prevede: „în înţelesul prezentei ordonanţe, termenii si expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

a) organe de valorificare - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti si alte structuri ale Ministerului Finanţelor Publice, 
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a 
statului aflate pe teritoriul României, precum și structurile de specialitate cu atribuţii în acest sens 
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privata a statului, 
care nu se afla pe teritoriul României; 

b) deţinător de bunuri - persoana fizică sau juridică ce deţine cu sau fără titlu bunuri de natura 
celor prevăzute la art. 1. 

În ceea ce priveşte containerele [...], [...], [...] conţinând 900 colete ţigări fiecare, instanţa a 
constatat că au fost transportate în Portul Constanţa la data de 11.11.2004 cu nava [...] Limasol - 
Cipru, expediate de societatea [...] pentru beneficiarul SC [...] SRL Constanţa, destinatarul refuzând 
preluarea mărfii. 

Referitor la containerul [...], s-a reţinut că acesta a sosit în Portul Constanţa la data de 
30.01.2004 cu nava [...], firma expeditoare fiind [...], marfa fiind destinată firmei SC [...] SRL. 
Existând suspiciuni asupra mărfii declarate, s-a procedat la controlul fizic al mărfurilor, şi  urmare 
adresei Biroului de Investigare a Fraudelor - Secţia Regională de Poliţie Transporturi Constanţa nr. 
473132/25.07.2007, autoritatea vamală a încunoştiinţat reclamanta de posibilitatea continuării 
operaţiunii vamale iniţiate la data de 12.02.2004 cu declaraţia vamală de tranzit nr. 1056, strict 
pentru marfa constând în 104 saci supă de pui praf. 
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Containerul [...] a fost transportat în Portul Constanţa în data de 31.01.2004, destinatarul 
mărfii, SC [...] SRL GIURGIU, nu s-a prezentat în vederea preluării acesteia şi întocmirii 
formalităţilor vamale specifice, motiv pentru care reclamanta a procedat în acelaşi mod, în sensul 
solicitării repetate către autoritatea vamală pentru preluarea în vederea distrugerii a bunurilor în 
cauză şi eliberare a containerului. 

Instanţa a reţinut că marfa depozitată în containerele în cauză are ca destinatari persoane 
juridice române care fie au refuzat preluarea mărfii, fie nu s-au mai prezentat pentru formalităţi 
vamale, fie nu s-au prezentat deloc în vederea ridicării mărfii importate. 

Potrivit art. 200 alin. 1 lit. b) - c) şi alin. 4) din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al 
României „(1) Mărfurile străine pot fi: distruse; abandonate în favoarea statului. (4) Condiţiile şi 
modalităţile de distrugere sau abandon al mărfurilor se stabilesc prin regulamentul vamal. 
Distrugerea sau abandonul nu implică nici o cheltuială pentru bugetul statului." 

Conform art. 127 din Regulamentul (CE) NR. 450/2008 din 23 aprilie 2008 de stabilire a 
Codului Vamal Comunitar, (1) Mărfurile necomunitare sau plasate sub regimul de destinaţie finală, 
cu autorizarea prealabilă a autorităţilor vamale şi cu condiţia să nu fi fost utilizate, pot fi abandonate 
în favoarea statului de către titularul regimului sau, dacă este cazul, de către deţinătorul lor. (2) 
Abandonul mărfurilor nu antrenează nicio cheltuială din partea statului. Titularul regimului sau, 
dacă este cazul, deţinătorul mărfurilor suportă cheltuielile aferente distrugerii sau oricărei alte 
modalităţi de dispunere asupra mărfurilor. 

Prima instanţă a reţinut că pârâta nu are calitate procesual pasivă atât în ceea ce priveşte 
cererea privind constatarea abandonului mărfurilor, destinatarii mărfurilor fiind titulari în raportul 
juridic dedus judecăţii, cât şi în ceea ce priveşte obligarea acesteia în vederea dispunerii asupra 
mărfurilor, având în vedere dispoziţiile legale potrivit cărora distrugerea, abandonul, sau oricare altă 
modalitate de dispunere asupra mărfurilor nu implică nici o cheltuială pentru bugetul statului. 

2. Prin decizia civilă nr.121/13.05.2014, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a civilă, a admis 
apelul declarat de apelanta-reclamantă S.C. [...] S.R.L. Bucureşti, a desfiinţat în tot sentinţa civilă nr. 
7103/21.05.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 13687/118/2012 şi a trimis 
cauza în rejudecare pe fond, primei instanţe. 
 A reţinut instanţa de apel următoarele: 

Prezenta cauză este o cauză comercială de drept comun, care are ca obiect principal obligaţia 
de a face: respectiv preluarea mărfurilor din containerele sale în vederea valorificării/distrugerii şi 
restituirea/predarea containerelor proprietatea sa de la/de către persoanele care le deţin în fapt, 
competenţa în primă instanţă revenind  judecătoriei, potrivit  art. art. 1 pct. 1 rap. la art. 2 lit. b din 
vechiul Cod civil în forma în vigoare la data introducerii acţiunii. 

Asupra motivelor de apel, Tribunalul a reţinut că autoritatea vamală are calitate procesuală 
pasivă tocmai pentru că este singura autoritate care are ca atribuţii şi distrugerea/valorificarea şi 
reprezentarea statului în cazul mărfurilor abandonate în favoarea sa.  

Chiar dacă distrugerea/valorificarea sau abandonul nu implică nici o cheltuială pentru 
bugetul statului asta nu înseamnă că autoritatea vamală nu are calitate procesuală în cauza de faţă cu 
privire la cererea privind obligarea sa de a prelua mărfurile în vederea valorificării sau distrugerii 
mărfurilor aflate încă din anii 2004 în containerele sale, pe care nu le poate folosi în calitate de 
proprietar, fiind indisponibilizate de autoritatea vamală, singura cu competenţă în efectuarea 
operaţiunilor de valorificare/distrugere marfă potrivit Codului vamal şi al Regulamentului vamal. 

Dreptul reclamantei de a solicita restituirea containerelor de la posesorii/deţinătorii actuali ai 
acestora derivă din dreptul de proprietate asupra containerelor, reclamanta având calitatea de agent 
exclusiv al companiei [...], iar dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe şi dreptul de proprietate 
este recunoscut de Constituţia României (art. 21 şi art. 44), de art. 480 din vechiul Cod civ. aplicabil 
în cauză şi de art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, astfel că 
prima instanţă trebuia să verifice îndeplinirea acestor condiţii pe fondul cauzei, prin administrarea 
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unui probatoriu care să verifice susţinerile de fond ale părţilor, cu atât mai mult cu cât autoritatea 
vamală şi intervenientul forţat sunt în prezent posesorii/detentorii (deţinătorii de fapt) ai 
containerelor a căror proprietate se susţine că revine reclamantei în calitate de agent exclusiv al 
companiei [...]. 

Tribunalul a reţinut că apelanta-reclamantă nu a invocat vreun drept propriu asupra 
mărfurilor aflate în containerele sale, ci a arătat în fapt doar că este proprietara containerelor a căror 
restituire o solicită, iar reţinerea acestora în Portul Constanţa datează din anul 2004, fără ca 
reclamantei să i se poată imputa vreo faptă contravenţională vamală sau faptă penală pentru care să 
se fi dispus reţinerea containerelor. 
 3. Împotriva deciziei instanţei de apel a declarat recurs intimata pârâtă DGRFP Galaţi – 
prin AJFP Constanţa, care a criticat hotărârea prin prisma motivelor de nelegalitate prevăzute de 
art.304 pct.5 şi art.304 pct.9 C.pr.civilă de la 1865. 
 I. Prin hotărârea dată s-au încălcat formele de procedură prevăzute de lege sub sancţiunea 
nulităţii, întrucât aşa cum rezultă din citativ, în calitate de intimată pârâtă a fost citată ANV, cu 
sediul în Bucureşti, … şi DRAOV Constanţa, cu sediul în Constanţa, …, deşi după reorganizarea 
ANAF, instituţia care a preluat drepturile şi obligaţiile ANV este ANAF, cu sediul în mun. 
Bucureşti, …, iar drepturile şi obligaţiile DRAOV Constanţa au fost preluate de DGRFP Galaţi prin 
AJFP Constanţa, cu sediul în Constanţa, …. 
 Având în vedere calitatea procesuală pasivă dobândită de ANAF în baza art.11 din HG 
nr.74/2013 şi art.31 din HG nr.520/2013, procedura de citare a ANAF nu a fost legal îndeplinită, în 
sensul că nu a fost emisă şi nici comunicată vreo citaţie la sediul ANAF şi nici la sediul DGRFP 
Galaţi, care s-a subrogat în drepturile şi obligaţiile procesuale ale ANV - Direcţia Regională pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa. 
 II. Hotărârea a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, întrucât instanţa de apel a 
reţinut greşit că autoritatea vamală are calitate procesuală pasivă. 
 Statul prin ANV nu a dobândit vreun drept asupra mărfurilor în cauză pentru a putea dispune 
de acestea conform legislaţiei vamale în vigoare, în sensul valorificării sau distrugerii, după caz. 
 Din interpretarea sumară a prevederilor art.58 alin.1 şi art.4 pct.15 lit.e din Regulamentul 
(CEE) nr.2913/1992 privind Codul Vamal Comunitar, precum şi art.200 alin.1 lit.b-c şi alin.4 din 
Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României, rezultă că acordarea unei destinaţii vamale 
mărfurilor în cauză, prin abandonarea acestora în favoarea statului, o poate realiza numai 
proprietarul de drept al bunurilor/titularul dreptului de dispoziţie asupra bunurilor. 
 În speţă, S.C. [...] S.R.L. Bucureşti nu are calitate de proprietar al bunurilor existente în 
containere, reclamanta prevalându-se de calitatea sa de agent exclusiv al companiei [...] şi neputând 
susţine un drept asupra mărfurilor în cauză în vederea abandonării acestora în favoarea statului. 

Potrivit recurentei, în mod greşit instanţa de apel nu a luat în considerare faptul că la acest 
moment imposibilitatea de preluare a mărfurilor nu se datorează relei credinţe a autorităţii vamale, 
care nu deţine vreun drept asupra mărfurilor, ci se datorează reclamantei, care deşi a procedat la 
predarea efectivă a acestora, în vederea tranzitării către destinatari, până în prezent nu s-a adresat 
instanţei de judecată pentru a solicita fie obligarea societăţii primitoare la preluarea mărfurilor şi 
eliberarea containerelor, fie un drept de dispoziţie asupra mărfurilor în cauză care ar fi permis 
reclamantei formularea unei cereri de abandon în favoarea statului cu consecinţele legale impuse de 
această situaţie de abandon (intrarea mărfii în proprietatea privată a statului preluarea mărfii de către 
autoritatea vamală în vederea valorificării sau distrugerii, după caz) sau ar fi permis returnarea 
containerelor şi a mărfurilor în porturile de origine. 

Se solicită, în consecinţă, admiterea recursului, casarea hotărârii recurate şi rejudecând, 
menţinerea în tot a sentinţei instanţei de fond. 
 Intimaţii nu au formulat întâmpinare. 
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 4. Examinând hotărârea judecătorească atacată din perspectiva criticilor formulate, Curtea de 
Apel constată că recursul nu este fondat, pentru următoarele argumente: 

I. Motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.5 C.pr.civilă de la 1865 nu este 
întemeiat, având în vedere următoarele: 

 Acţiunea introductivă de instanţă a fost îndreptată împotriva pârâtei ANV - Direcţia 
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, autoritate publică în fiinţă la momentul 
declanşării demersului judiciar. 

Potrivit prevederilor art.1 din OUG nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii ANAF, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
„ANAF (…) se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii ANV (…)”. 

Art.11 alin.3 prevede că „pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de 
faza de judecată, Agenţia şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se subrogă în toate 
drepturile şi obligaţiile ANV (…) şi dobândesc calitatea procesuală a acestora (…). 

 În cadrul apelului declarat la data de 08.01.2014, ulterior intervenirii reorganizării ANAF, 
actele procedurale au fost comunicate  Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Constanţa şi ANV, la adresele indicate în acţiunea fondului, acestea fiind şi citate pentru judecată. 
  Cererea de apel a fost primită, în cadrul ambelor instituţii publice, de persoanele desemnate 
cu primirea corespondenţei, care au semnat şi au aplicat ştampilele instituţiilor pârâte, iar la 
termenul de judecată din data de 13.05.2014, DGRFP Galaţi – AJFP Constanţa, instituţie către care 
s-a transmis legitimarea procesuală, a formulat şi depus la dosar întâmpinare, fără a invoca vreo 
neregularitate a procedurii de citare sau de comunicare. 
 Aşadar, instanţa de apel nu avea obligaţia să procedeze la o nouă comunicare a citaţiei şi a 
celorlalte acte procedurale, DGRFP Galaţi – prin AJFP Constanţa preluând procedura în stadiul în 
care se găsea la momentul transmiterii legale a calităţii procesuale, predarea şi preluarea 
corespondenţei cu instanţa fiind o chestiune internă a instituţiilor reorganizate. 
 Mai mult, dispoziţiile legale care reglementează citarea sunt norme cu caracter dispozitiv, 
încălcarea lor atrage nulitatea relativă care trebuie invocată în condiţiile procedurale expuse de 
art.108 alin.3 C.pr.civilă de la 1865, respectiv la prima zi de înfăţişare după ivirea neregularităţii şi 
înainte de punerea concluziilor pe fond, în nici un caz direct prin cererea de recurs. 
 II. Motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civilă de la 1865 nu este, de 
asemenea, întemeiat având în vedere că prevederile legale aplicabile raportului juridic dedus 
judecăţii nu exclud participarea instituţiei pârâte, respectiv a ANAF - DGRFP Galaţi – AJFP 
Constanţa, în cadrul operaţiunii juridice care presupune acordarea unei destinaţii vamale constând în 
abandonarea mărfurilor străine în favoarea statului. 
 Astfel, potrivit art.127 din Regulamentul (CE) nr.450/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar, aplicabil în cauză 
(Regulamentul CEE nr. 2913/1992, invocat de recurentă, a fost abrogat prin actul comunitar 
menţionat – art.186), “(1) Mărfurile necomunitare sau plasate sub regimul de destinaţie finală, cu 
autorizarea prealabilă a autorităţilor vamale şi cu condiţia să nu fi fost utilizate, pot fi abandonate în 
favoarea statului de către titularul regimului sau, dacă este cazul, de către deţinătorul lor. (2) 
Abandonul mărfurilor nu antrenează nicio cheltuială din partea statului. Titularul regimului sau, 
dacă este cazul, deţinătorul mărfurilor suportă cheltuielile aferente distrugerii sau oricărei alte 
modalităţi de dispunere asupra mărfurilor”. 
 Art.126 din actul comunitar menţionat prevede că “(1) Autorităţile vamale iau toate măsurile 
necesare, inclusiv confiscarea şi comercializarea sau distrugerea, pentru a reglementa situaţia 
mărfurilor în cazurile următoare: 

(e) în cazul în care mărfurile sunt abandonate în favoarea statului, în temeiul articolului 
127”. 
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 În conformitate cu dispoziţiile art. 91 din Regulamentul ( CE ) nr.450/2008, care 
reglementează instituţia supravegherii vamale, “(1)  Mărfurile care sunt introduse pe teritoriul 
vamal al Comunităţii sunt supuse, de la data acestei introduceri, unei supravegheri vamale şi pot 
face obiectul controalelor vamale. (...). Acestea rămân sub supraveghere atât timp cât este necesar 
pentru a le fi determinat statutul vamal, iar supravegherea nu încetează decât cu permisiunea 
autorităţilor vamale. (...) Mărfurile necomunitare rămân sub supraveghere vamală, fie până ce îşi 
schimbă statutul vamal, fie până la reexportarea sau distrugerea lor”. 
 Reţinând situaţia de fapt expusă de reclamanta S.C. [...] S.R.L. Bucureşti, în calitate de agent 
maritim exclusiv în portul Constanţa al companiei [...], Israel, privind situaţia bunurilor aflate în 
containerele societăţii reclamante, mărfuri care au fost plasate în regim de supraveghere vamală în 
condiţiile în care societăţile importatoare sau destinatare ale mărfurilor nu au definitivat, din diverse 
motive, formalităţile vamale, şi reţinând incidenţa prevederilor legale care reglementează obligaţiile 
autorităţii vamale în legătură cu anumite categorii de mărfuri, apreciem că recurenta este parte a 
raportului juridic invocat. 
 Astfel cum susţine chiar recurenta, intimata reclamantă S.C. [...] S.R.L. Bucureşti nu este 
nici proprietar al bunurilor, nici titularul dreptului de dispoziţie, şi nici deţinătorul lor, astfel că se 
află în imposibilitate de a formula o simplă cerere de abandon a mărfurilor, iar societăţile care au 
această calitate dau dovadă de pasivitate în legătură cu aceste mărfuri, depozitate din cursul anului 
2004 în containerele reclamantei. 
 Este evident, aşadar, că situaţia acestor mărfuri se impune a fi clarificată şi finalizată, singura 
autoritate îndreptăţită să ia măsurile vamale necesare fiind autoritatea vamală reprezentată de 
recurenta pârâtă. 
 Nu se poate reproşa reclamantei lipsa efectuării demersurilor judiciare în contradictoriu cu 
societăţile destinatare pentru obligarea acestora la preluarea mărfurilor, rezultatul unor astfel de 
acţiuni în instanţă nu era şi nu este previzibil, rezultând din lucrările dosarului existenţa a numeroase 
demersuri din partea S.C. [...] S.R.L. Bucureşti pentru reglementarea situaţiei juridice vamale a 
mărfurilor în cauză. 
 Apreciem, aşadar, întemeiată şi legală decizia instanţei de apel, care a constatat, argumentat, 
că autoritatea vamală are calitate procesuală pasivă în cauză. 
 Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civilă de la 
1865, Curtea de Apel va respinge recursul ca nefondat. 
 

10. Constatare nulitate act. Simulație prin interpunere de persoane a contractului de 
vânzare-cumpărare. 
 

Art.1175 Cod civil 
Art.1197 şi art.1198 Cod civil 

Art.304 pct.7 teza a doua Cod procedură civilă 
 

Acţiunea în declararea simulaţiei este o acţiune personală, în constatare, prin care se 
asigură înlăturarea elementelor simulate (nereale) din contractul public al părţilor, în scopul 
aplicării singurului contract care corespunde voinţei lor reale, şi anume, cel secret. 

În acest context, temeiul de drept aplicabil în cazul simulaţiei prin interpunere de persoane îl 
constituie dispoziţiile cuprinse în art.1175 Cod civil, potrivit cu care: ”Actul secret, care modifică 
un act public, nu poate avea putere decât între părţile contractante şi succesorii lor universali; un 
asemenea act nu poate avea nici un efect în contra altor persoane (Cod civil 972)”, astfel încât, în 
categoria probelor permise de lege se regăsesc: înscrisurile – obligatoriu contractul public; 
interogatoriul părţilor – pe aspectul încheierii actului secret, martorii – pentru dovedirea existenţei 
contractului secret atunci cânt reclamantul este terţ. 
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 Sub aspectul probaţiunii în materia simulaţiei, se aplică regulile dreptului comun al 
probaţiunii din materia actelor juridice, însă, nu se pot pierde din vedere dispoziţiile art.1197 şi 
art.1198 Cod civil, care fac referire la admisibilitatea administrării probatoriului, dacă există un 
început de dovadă scrisă, sau dacă preconstituirea unui înscris a fost imposibilă, chiar dacă 
imposibilitatea a fost de ordin moral. 

Întreg probatoriul administrat în cauză face dovada acordului simulatoriu de natură a 
justifica achiziţionarea ulterioară a apartamentului pe numele recurentei, astfel încât, în mod legal 
şi temeinic, s-a apreciat asupra valorii acestui contract de vânzare-cumpărare, de „început de 
dovadă scrisă”, existenţa acestei condiţii fiind impusă de lege în contra oricăreia dintre părţile 
litigante, aflate în coparticipare procesuală, a celor ce se bucură de aceeaşi situaţie în proces, 
pentru a aprecia asupra admisibilităţii probei testimoniale. 
 

     Decizia civilă nr. 609/25.09.2014 
        Dosar nr. 15339/212/2011* 

 
Prin acţiunea adresată Judecătoriei Constanţa şi înregistrată sub nr. 

15339/212/15.06.2011, reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâţii [...], [...], SC [...] SRL PRIN 
ADMINISTRATOR JUDICIAR [...], [...] şi  [...] a solicitat instanţei să constate:  

- simulaţia prin interpunere de persoane a contractului de vânzare cumpărare 
autentificat sub nr. 100/26.01 2009 la BNP [...], în sensul că, alături de pârâtul [...] este adevăratul 
dobânditor al dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. …, situat în Constanţa, …, jud. 
Constanţa, în suprafaţă de 38,93 mp şi asupra părţilor comune precum şi indiviziune asupra 
terenului aferent. 

- obligarea pârâţilor [...] şi [...] la plata cheltuielilor de judecată.  
Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că la 21.09.2006 s-a căsătorit cu 

pârâtul [...], căsătorie ce a fost desfăcută prin divorţ, potrivit Sentinţei civile nr. 252/15.12.2010 a 
Judecătoriei Constanţa, soţii dobândind în timpul căsătoriei dreptul de proprietate, ca bun comun, 
asupra imobilului teren viran situat în intravilanul municipiului Constanţa, iar prin contractul de 
vânzare autentificat sub nr. [...]/04 04 2005 la BNP [...], au înstrăinat dreptul de proprietate asupra 
acestui teren către pârâtul S.C. [...] SRL (în continuare [...]) ce intenţiona să edifice un bloc de 
locuinţe.  

Se mai arată că din acest act rezultă fără echivoc faptul că, încă de la momentul încheierii, au 
convenit cu cumpărătorul [...], ca în schimbul plăţii preţului datorat pentru terenul înstrăinat să le 
transmită dreptul de proprietate asupra unui apartament din complexul ce urma a fi realizat de [...] 
pe acest teren.  

În vederea edificării imobilului [...] s-a asociat cu pârâţii [...] – soţii proprietari ai terenului 
învecinat cu cel în discuţie, potrivit contractului de asociere în participaţiune încheiat la data de 
25.03.2005, cu menţiunea că, în baza unui contract de schimb autentificat sub nr. 3273/21.07.2007 
la BNPA [...] şi [...], [...] şi soţii [...] au devenit proprietari coindivizari pe cele două terenuri pe care 
apoi le-au alipit, conform actului de alipire autentificat sub nr. 428/31.01.2008 la acelaşi birou 
notarial. 
 Se arată, în continuare, că pe terenul alipit a fost edificat un bloc de locuinţe în baza 
autorizaţiilor de construire nr.182/03.02.2006 şi nr.314/01.03. 2007, ambele eliberate de Primar, iar 
imobilul a fost recepţionat în baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, emis sub 
nr.937/08.11.2007, adresa imobilului fiind …. 
 După finalizarea documentaţiilor cadastrale necesare, toate părţile implicate au dorit 
executarea obligaţiei asumate de [...] prin contract nr.[...]/04.05.2005 menţionat, în sensul de a 
transfera dreptul de proprietate asupra unui apartament din condominiu, în schimbul preţului datorat 
pentru terenul de 500 mp vândut.  
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 Reclamanta a mai arătat că, anterior perfectării actului autentic de înstrăinare a 
apartamentului, pârâtul [...] i-a cerut ca actul public de dobândire a proprietăţii să o înfăţişeze ca 
dobânditor (cumpărător) pe mama sa, [...], pretextul invocat de acesta la acel moment, constând în 
faptul că, se implicase în viaţa politică, dobândind o funcţie publică şi prin urmare, ar fi fost necesar 
ca imobilul să fie menţionat în declaraţia sa de avere, ceea ar fi determinat întocmirea unor 
documentaţii ce ar fi presupus justificarea sumelor de bani disponibile pentru achiziţionare.  

Deşi sursa fondurilor ar fi putut să fie uşor probată pentru a nu se genera discuţii 
suplimentare în familie, căci între soţi se iviseră deja neînţelegeri puternice, reclamanta arată că, a 
fost de acord cu propunerea pârâtului ca actul public de dobândire a apartamentului să o înfăţişeze 
ca şi cumpărător aparent pe mama sa, pârâta [...], dar, potrivit susţinerilor sale, aspectele descrise nu 
au reprezentat decât un pretext invocat de pârât pentru a putea scoate bunul din patrimoniul comun 
al soţilor, în condiţiile în care raporturile de familie se deterioraseră, iar acesta a şi înţeles a iniţia 
ulterior acţiunea de divorţ. 

Fiind necesar şi acordul [...] şi al soţilor [...], arată reclamanta că aceştia au agreat soluţia, 
nefiind interesaţi de raţiunile ce au determinat perfectarea actului cu o persoană interpusă, cu toate 
acestea, au condiţionat încheierea actului de remiterea unei declaraţii autentice care să consemneze 
că, urmare actului ce se va perfecta în aceste condiţii, reclamanta şi pârâtul [...] nu vor mai avea nici 
un fel de pretenţii legată de executarea obligaţiei asumate de [...] prin actul autentificat cu nr. 
[...]/04.04.2005.  

Acestea este contextul în care reclamanta şi soţul său au dat declaraţia autentificată sub 
nr.99/26.01.2009 la BNPA [...] şi [...], iar apoi prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr…./26.01.2009 la acelaşi BNPA, [...] şi soţii [...] au înstrăinat pârâtei [...] apartamentul în discuţie.  
 Aşa fiind, apreciază reclamanta că actul astfel încheiat este un contract simulat prin 
interpunere de persoane, pârâta [...] nefiind decât un beneficiar aparent, iar adevăraţii beneficiari au 
fost soţii [...], întrucât au urmărit în mod conştient ca efectele să se producă faţă de ei.  
 Consideră, reclamanta că, chiar şi în absenţa contra-înscrisului (a cărui pre-constituire a fost 
moralmente imposibilă, având în vedere relaţia dintre cel interpus şi adevăraţii beneficiari), 
simulaţia relativă subiectivă, în forma reclamată – interpunere de persoane, rezultă din aceea că 
bunul imobil pentru achitarea preţului căruia pârâţii vânzători au consimţit la transferul dreptului de 
proprietate asupra imobilului, a făcut parte din patrimoniul comun devălmaş al soţilor [...], din lipsa 
oricărei contraprestaţii a interpusului (cumpărător aparent) faţă de vânzători, corelativ transferului, 
de către aceştia, al dreptului de proprietate asupra imobilului în discuţie, din faptul că pârâţii 
vânzători au condiţionat perfectarea actului simulat de consimţământul soţilor [...], manifestat expres 
în acest sens. 

Totodată, se arată faptul că ar mai rezulta caracterul simulat şi din faptul că pârâtul [...] nu a 
manifestat nici un interes faţă de acest bun, nu a efectuat nici un fel de act conservator sau de 
administrare, împuternicind expres pe reclamantă să efectueze acte de administrare, conserva şi 
dispoziţie, reclamanta fiind singura care a avut folosinţa bunului chiar şi ulterior desfacerii 
căsătoriei.  

Prin întâmpinarea formulată, pârâţii [...] au precizat că lasă la aprecierea instanţei, iar 
pârâţii [...], au solicitat respingerea acţiunii reclamantei ca nefondată. 

Prin Sentinţa civilă nr.5058/05.04.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosar 
nr.15339/212/2011 s-a dispus respingerea acţiunii ca nefondată, cu motivaţia în esenţă că: 

În anul 2001 reclamanta şi pârâtul au cumpărat un imobil teren, în suprafaţă de 500 mp, cel 
descris de reclamantă în cererea de chemare în judecată, la acea dată cei doi fiind căsătoriţi, bunul 
făcând obiectul contractului intitulat contract de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr.[...]/04.04.2005 la BNP [...].  

Prin acest act soţii, la acea dată [...] au înstrăinat imobilul către [...], preţul vânzării urmând a 
fi achitat sub forma executării lucrărilor de construire asupra unui apartament ce se realiza pe terenul 
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vândut şi predării acestuia către vânzători, potrivit unei clauze din contract ce stipula a se transmite, 
după identificare, în proprietate vânzătorilor terenului sau unei persoane fizice sau juridice 
desemnată de aceştia.  

Mai reţine instanţa de fond că, în data de 26.01.2009 reclamanta şi pârâtul [...] au dau o 
declaraţie în faţa notarului public, prin care au declarat că sunt de acord ca apartamentul nr. …, 
situat pe str. … (adresa imobilului construit de [...], parţial pe terenul vândut de soţii [...]) să îi fie 
transmis lui [...], mama lui [...].  

La acelaşi notar public, arată instanţa de fond că, prin contractul de vânzare cumpărare 
autentificat sub nr…./26.01.2009, [...] şi soţii [...] (asociaţi cu [...] pentru construirea imobilului în 
care se afla şi apartamentul, preţ al vânzării terenului) vând lui [...] apartamentul …, în contract 
stipulându-se că preţul vânzării este echivalentul dreptului de proprietate asupra terenului de 500 
mp, transmis vânzătorilor prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.[...]/04.04.2005 la 
BNP [...], în vederea taxării declarându-se valoare a imobilului ca fiind de 453.000 lei. 

Potrivit Sentinţei civile nr. 252/15.12.2010, arată instanţa de fond că, prin divorţ, căsătoria 
dintre soţii [...] s-a desfăcut, iar cei doi minori rezultaţi din căsătorie au fost încredinţaţi spre creştere 
şi educare reclamantei, devenită ca urmare a divorţului, [...].  

Totodată, reţine instanţa de fond că, începând cu anul 2004, potrivit înscrisurilor de la 
dosarul cauzei, precum şi recunoaşterilor proprii, pârâtul [...] a dobândit o demnitate publică – 
viceprimar al Oraşului [...], iar în anul 2005 prin programul ANL a dobândit dreptul de folosinţă cu 
posibilitatea de cumpărare în condiţii avantajoase, asupra unui imobil construit special cu destinaţia 
asigurării de locuinţe tinerilor - program desfăşurat de stat prin Agenţia Naţională de Locuinţe. 

În raport cu sus menţionatele precizări, arată instanţa de fond că, din perspectiva succesiunii 
actelor publice (acestea fiind efectele pe care părţile au dorit să le facă cunoscute), toate autentice şi 
toate opozabile „erga omnes”, operaţiunile juridice se pot sintetiza astfel: reclamanta şi pârâtul [...] 
au cumpărat un teren, pe care apoi au decis să îl înstrăineze prin vânzare, (deşi actul poate îmbrăca 
şi forma contractului de schimb), preţul stabilit fiind predarea unui alt imobil ce urma a exista în 
viitor. 

După această operaţiune, când obligaţia cumpărătorului [...] era aptă de a fi executată – 
predarea imobilului construit -  cei doi au decis ca  „plata terenului vândut” să se efectueze prin 
transmiterea imobilului către [...], prin „vânzare”.  

Această nouă operaţiune juridică prezintă o relativă complexitate, apreciază instanţa de fond, 
întrucât deşi considerată vânzare (pentru cumpărătorul terenului reprezentând liberarea de obligaţia 
asumată – plata), ea reprezintă în esenţă, fie o liberalitate (sub forma stipulaţiei pentru altul) al cărei 
beneficiar este [...], fie o modalitate de executare a unei obligaţii proprii asumate de cei doi soţi, o 
formă de plată, faţă de beneficiarul tranzacţiei, pentru că, aşa zisul cumpărător nu a plătit nici un 
preţ ca şi contraprestaţie pentru imobilul ce a intrat în patrimoniul său.  

Prin acţiunea exercitată reclamanta contestă aparenţa rezultată din contractul de vânzare 
încheiat de [...] şi soţii [...] susţinând că operaţiunea juridică este simulată prin interpunerea 
persoanei pârâtului [...], iar adevăraţii dobânditori ai apartamentului nr. … din str. …, jud. 
Constanţa, sunt ea şi fostul ei soţ, pârâtul [...]. 

Mai arată instanţa de fond că operaţiunea s-ar fi realizat în acest fel cu scopul de a evita 
evidenţierea în declaraţia de avere a lui [...], ce exercita o demnitate publică şi de a eluda 
eventualitatea imposibilităţii dobândirii ulterior a unui imobil prin programul ANL, interesul 
rezultând evident, aducerea imobilului în patrimoniul foştilor soţi în vederea partajării acestuia, ca 
urmare a desfacerii căsătoriei.  

Reţine instanţa de fond că pârâţii [...] contestă argumentele reclamantei susţinând că 
realitatea este cea rezultată din actele publice şi contraargumentează arătând că, terenul însuşi a fost 
dobândit de soţi, doar în aparenţă, actul prin care au dobândit imobilul teren fiind simulat, 
adevăratul cumpărător fiind [...], care avea bani din economii şi din vânzarea anterioară a unui 
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imobil al său, astfel că, încheierea actului de vânzare cu [...] şi soţii [...] de către [...] reprezintă 
modalitatea prin care familia [...] (fără să fie inclusă şi soţia lui [...]) „reintra în drepturi” sau 
„beneficia de investiţia făcută cu acel teren”, aspecte ce sunt în antiteză cu reclamanta, odată ce 
pârâtul [...] tinde la păstrarea status quo - ului şi evitarea partajării imobilului. 

Aşa fiind, arată instanţa de fond că, paradoxal argumentelor ambelor părţi, adică cele efectiv 
susţinute de reclamantă şi pârâţii [...], nu pot fi primite deopotrivă deoarece: 

Ca regulă, în cazul simulaţiei, suntem în prezenţa a două acte juridice şi a unui aşa zis „acord 
simulatoriu”, dintre cele două acte juridice, unul creează o aparenţă pentru terţi, dar nu reprezintă 
voinţa reală a părţilor, având caracter public, dar „mincinos”, nereal, ori, potrivit art. 1175 cod civil: 
”Actul secret, care modifică un act public, nu poate avea putere decât între părţile contractante şi 
succesorii lor universali; un asemenea act nu poate avea niciun efect în contra altor persoane”, iar 
cel de al doilea act, care trebuie în mod necesar  încheiat, înainte sau concomitent cu actul public, 
exprimă voinţa reală a părţilor, dar are un caracter ocult, prin crearea unei situaţii juridice ascunse 
terţilor. 

În acest context, reţine instanţa de fond că de esenţa simulaţiei este acel acord simulatoriu 
prin care părţile urmăresc un scop ce poate fi perfect licit (caz în care dezvăluirea realităţii nu 
produce efecte vătămătoare) sau unul prin care se urmăreşte ocolirea unor dispoziţiile legale ce 
instituie norme imperative: taxe, incapacităţi speciale de a da sau de a primi etc., caz în care 
interesul fraudat poate fi unul de ordine publică şi care, din perspectiva părţilor, chiar ca şi 
sancţiune, impune menţinerea aparenţei create prin actul public.  

De asemenea, este de esenţa simulaţiei ca toate părţile implicate să fie părtaşe la acordul 
simulatoriu, astfel încât, actul secret să devină opozabil tuturor.  

O formă particulară de simulaţie, arată instanţa de fond, este şi simulaţia prin interpunere de 
persoane, prin care în baza acordului simulatoriu, una dintre părţi ce dobândeşte drepturi sau îşi 
asumă obligaţii rămâne ascunsă în actul public, scopul, aşa cum s-a arătat, putând fi unul inert 
juridic (păstrarea anonimatului unui binefăcător), după cum poate fi unul fraudulos, în adevăratul 
sens al cuvântului, urmărind prejudicierea statului ori ale unor persoane fizice sau juridice, terţi. 

În cauză, reţine instanţa de fond că, potrivit susţinerilor reclamantei, dar şi a celor rezultate, 
obiectiv din operaţiunile juridice complexe înfăptuite, simulaţia în sine ar fi o operaţiune mult mai 
complexă decât în cazurile „clasice”, deoarece: 

- pe de o parte, un acord simulatoriu având ca părţi pe reclamantă şi pe soţul său, la acea 
epocă şi pe pârâta [...] şi anume voinţa lor de eluda statul prin ascunderea unor incapacităţi, ce ar fi 
împiedicat urmărirea unui interes particular – evitarea elaborării unei declaraţii de avere cu elemente 
reale ori dobândirea unui bun în condiţii avantajoase faţă de preţurile pieţei imobiliare, scop ce ar fi 
fost de nerealizat dacă formal, bunul apărea în patrimoniul soţilor [...], iar  

- pe de altă parte, un alt acord simulatoriu ar fi avut loc prin atragerea în „săvârşirea 
fraudei” a unor persoane obligate deja contractual faţă de cei doi soţi.  

În acest context, apreciază instanţa de fond că probarea celui de al doilea acord simulatoriu 
devine în aparenţă un element secundar, nedecisiv pentru acţiunea reclamantei întrucât, cei din 
urmă, apar mai degrabă interesaţi de liberarea de propria obligaţie şi mai puţin de acordurile oculte 
dintre soţi [...] şi pârâta [...] şi de interesul imediat al acestora, ori de raţiunile ce i-ar determinat să 
acţioneze de această manieră (deşi s-ar putea susţine şi contrariul, având în vedere că între cei care 
administrau [...] şi soţii [...] existau relaţii apropiate, reclamanta la acea epocă, fiind chiar angajat al 
[...], aspectul rămânând fără relevanţă în economia cauzei) şi astfel, argumentele pârâtului în acest 
sens sunt nefondate.   

În ce priveşte relaţia dintre reclamantă, soţul acesteia şi [...], argumentele reclamantei 
apreciază instanţa a fi credibile şi apte prin probele administrate, permiţând concluzia urmărită prin 
exercitarea acţiunii, contrar celor susţinute de pârâţi, decisive în acest sens fiind prezumţiile ce se 
pot extrage din faptele prezentate de părţi, aplicate la scopul şi raţiunile ce determină folosirea unor 



60 
 

modalităţi juridice complicate intenţionat, dar care dacă ar fi fost să fie în concordanţă cu 
explicaţiile pârâţilor, nu ar fi fost necesar să se pună în operă astfel.  

Totodată, reţine instanţa de fond a nu se putea primi explicaţiile celor doi pârâţi [...], 
structura lor fiind menită „a priori” să combată prin afirmaţii extrem de greu verificabile, orice ar fi 
invocat reclamanta, astfel că rămâne la nivel de afirmaţie de complezenţă chestiunea cumpărării 
terenului ce a fost ulterior vândut către [...], de către pârâta [...], sau de către familia [...] (mamă şi 
fii, fraţii pârâtului [...], inclusiv acesta), aparenţa creată de actul public, actul autentic fiind 
nezdruncinată.  

Cerinţa contra-înscrisului atât de vehement invocată în combaterea acţiunii reclamantei de 
chiar aceşti pârâţi este aplicabilă în accepţiunea instanţei de fond şi cazul „simulării actului prin care 
s-a dobândit terenul de 500 mp”, neputându-se primi nici justificarea în sensul că pârâta [...] 
dispunea de banii necesari achiziţionării terenului datorită vânzării unui bun propriu în trecut, actul 
autentic prezentat în acest context, nedovedind decât faptul vânzării şi al încasării unui preţ de 15 
milioane lei la data vânzării, sau anterior acestui moment, nicidecum faptul că această sumă ar fi 
fost remisă lui [...] pentru a cumpăra terenul în discuţie în anul 2001.  

Mai mult decât atât, reţine instanţa de fond că, la momentul încheierii actului prin care s-a 
vândut terenul către [...], dezvăluirea realităţii nu ar fi fost în nici un fel afectată de vreo dificultate, 
prin urmare, concluzionează instanţa că, imobilul vândut către [...] a intrat prin cumpărare în 
patrimoniul soţilor [...] (căsătoriţi la acea dată) şi că aceştia, sunt cei care l-au vândut ulterior în 
condiţiile descrise. 

De asemenea, instanţa consideră că, există elemente suficiente care să permită şi concluzia 
că, operaţiunea juridică efectuată ulterior: transmiterii apartamentului de către [...] şi soţii [...], în 
patrimoniul lui [...], reprezintă o operaţiune prin care soţii [...] şi pârâta [...] au urmărit un scop 
fraudulos, ce poate îmbrăca forma unei simulaţii în sensul general acceptat al noţiuni de simulaţie. 

Astfel, arată instanţa de fond a se putea reţine că cei trei prin acceptarea ca „plată” ce constă 
în predarea unui imobil de către [...] potrivit unei obligaţii contractuale asumate de acesta, să se facă 
cu înfăţişarea unui alt „cumpărător”, reprezintă o operaţiune prin care s-a urmărit prezentarea în mod 
intenţionat a unei împrejurări false, cu scopul de a permite păstrarea unor avantaje sau dobândirea 
unor avantaje de către soţii [...], avantaje care, în esenţă, încalcă ordinea de drept, sau un interes 
public ori fraudarea intereselor statului.  

Concluzia rezultată din probele administrate - înscrisurile depuse la dosarul cauzei de 
reclamantă atestă calitatea de demnitar public a pârâtului [...], fapt ce face credibilă premisa sau 
fondul, ori scopul  pe care s-au grefat operaţiunile juridice, atât de complexe, dar atât de inutile, dacă 
situaţia prezentată de pârâţi ar fi fost reală, arată instanţa de fond, pentru că, pe de o parte, dar la 
acestea se poate adăuga şi neverosimilul apărărilor celor doi pârâţi [...], relaţia de apropriere între 
toţi participanţii precum şi declaraţia autentică dată de numitul [...], amintită în preambul şi care, aşa 
cum s-a arătat deja, nu a fost contestată sub aspectul valorii probatorii de nici una dintre părţile din 
proces, context în care existenţa fizică a unui contra-înscris cu sensul de „instrumentum” nici nu mai 
prezintă un caractere esenţial, ci mai degrabă unul îndepărtat, secundar.  

Cu toate acestea, reţine instanţa de fond că acţiunea reclamantei nu este întemeiată deoarece: 
- lăsând la o parte dificultatea creată de poziţionarea pârâtului [...] pe o poziţie antagonică 

celei a reclamantei, în condiţiile în care, în mod firesc aceasta ar fi trebuit să fie în aceeaşi „tabără” 
(poziţie procesuală considerată de instanţă în concordanţă cu interesul acestui pârât, de a evita 
efectuarea unui eventual partaj), aparenţa creată, de actele publice trebuie păstrată, datorită forţei 
probante a acestor acte, pe de parte, dar ca şi o sancţiune, pe de altă parte, pentru părţi, care au 
conlucrat ocult pentru fraudarea unor interese publice.  

Prin urmare, a reţinut instanţa de fond că, şi în situaţia  în care reclamanta reuşea să probeze 
existenţa unui asemenea raport juridic, prin interpunerea pârâtei [...], modalitatea de lucru aleasă a 
fost în scopul evitării dispoziţiilor legale (privitoare la transparenţa dobândirii bunurilor de către 
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persoanele ce exercită demnităţi public, ori, pentru primirea în condiţii speciale a unui imobil 
(imobilul ANL din [...]), care în cazul dobândirii unui alt imobil ar fi exclus pe cei doi soţi şi ar fi 
creat posibilitatea calificării unui/unor tânăr/tineri şi care astfel, au pierdut această oportunitate, 
reclamanta  asumându-şi un risc reprezentat de propria atitudine şi de persoana interpusului 
mandatarului, care ar fi putut să dispună de bun după ar fi dorit.  

În acest context, apreciază instanţa de fond că reclamanta încearcă să valorifice o situaţie, în 
aparenţă pertinentă, dar cu argumente întemeiate pe o fraudă, în înţelesul acceptat de legea civilă la 
care a participat în mod activ.  

Reclamanta, deşi încearcă să transfere în sarcina pârâţilor [...] chestiunea frauduloasă, în 
realitate, nu se poate disocia ea însăşi de participarea sa proprie, ca şi când nu ar fi avut un 
beneficiu. 

Chiar dacă în momentul de faţă se află în postura ca după divorţ să nu poată beneficia de acel 
imobil, aşa cum s-a arătat, reţine instanţa de fond,  este un risc pe care şi l-a asumat conştient, prin 
acceptarea simulării actului public, prin declaraţia autentică, pe care a dat-o alături de soţul său.  

Prin urmare, apreciază instanţa de fond că scopul unei astfel de colaborări nu este unul 
legitim, reclamanta având o culpă proprie în ceea ce priveşte vătămarea invocată, şi astfel, nu poate 
obţine protecţia juridică din partea statului, prin intermediul instanţei de judecată, întrucât chiar 
interesul general al societăţii a fost înfrânt.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel [...], criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.282 Cod pr.civilă, cauza fiind 
înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa Secţia I Civilă  la data de 25.09.2013. 

Prin Încheierea nr. 646/12.11.2013 Tribunalul Constanţa - Secţia I Civilă   constată 
competenţa funcţională în judecarea apelului în favoarea Secţiei a II-a civilă din cadrul 
Tribunalului Constanţa, cu motivaţia în esenţă că, în cauză, una dintre părţi are calitatea de 
profesionist în sensul dispoziţiilor art.3 alin.2 şi alin.3 din C.civ., cauza fiind înregistrată pe rolul 
Secţiei a II-a civilă din cadrul Tribunalului Constanţa la data de 07.01.2014.  
 Prin Sentinţa civilă nr.53/25.02.2014, Tribunalul Constanţa admite apelul dedus judecăţii, 
dispunând, schimbarea în tot a Sentinţei civile nr. 5058/05.04.2013 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa, în sensul că admite acţiunea, constatându-se caracterul simulat al Contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 100/26.01.2009 la BNP [...], intervenit între S.C. [...] S.R.L., 
[...] şi [...], în calitate de vânzători şi între [...], în calitate de cumpărător, având ca obiect 
apartamentul nr. …, situat în Mun. Constanţa, str. …, jud. Constanţa, compus din 3 camere de locuit 
şi dependinţe, având o suprafaţă utilă de 97,51 m.p. şi un balcon în suprafaţă de 13,95 m.p., conform 
măsurătorilor cadastrale, având număr cadastral [...], precum şi dreptul de coproprietate forţată şi 
perpetuă asupra tuturor părţilor din imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţă comună 
a tuturor proprietarilor blocului, în cotă indiviză de 24,93% precum şi dreptul de proprietate asupra 
terenului aferent în suprafaţă indiviză de 38,93 m.p., în sensul că, adevăraţii dobânditori ai 
imobilului menţionat sunt foştii soţi [...] şi [...] (fostă [...]), iar nu persoana interpusă [...], din 
contractul simulat, obligând pârâţii [...] şi [...] să plătească apelantei reclamante [...] suma de 
16.666,5 lei reprezentând cheltuieli de judecată, constând în: 3.700 lei – onorariu avocat aferente 
dosarului de fond, potrivit facturilor fiscale nr. 209/14.06.2011; nr. 275/19.08.2011 şi nr. 
30/30.01.2012, emise de SCA „[...]”; 8.646 lei – taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar achitate 
în dosarul de fond şi 4.320,50 lei – taxă judiciară de timbru achitată în dosarul de apel, reţinând în 
esenţă, următoarele:     

Prin Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...] din data de 04.04.2005, de 
BNP [...], [...] şi [...], în calitate de vânzători şi SC [...] SRL, în calitate de cumpărător, s-a transmis 
cumpărătoarei terenul viran situat în intravilanul Municipiului Constanţa, zona [...], careul …, 
judeţul Constanţa, în suprafaţă de 500 mp-conform actului de proprietate (500,05 mp conform 
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măsurătorilor), teren având numărul cadastral [...], înscris în Cartea Funciară nedefinitivă Constanţa 
nr. [...]. 

Mai reţine instanţa de control că SC [...] SRL s-a obligat ca până cel mai târziu un an de la 
data eliberării autorizaţiei de construcţie, să achite vânzătorilor preţul imobilului ce îi este transmis 
în proprietate, prin executarea lucrărilor de construcţii a unui apartament, în cadrul obiectivului 
general reprezentând complex apartamente, ce va fi construit de către cumpărător pe terenul 
identificat. 

De asemenea, părţile au convenit ca imobilul apartament ce va fi construit de către 
cumpărătoare conform contractului şi identificat de vânzători se va transmite în proprietate 
exclusivă a vânzătorilor, sau a unei alte persoane fizice sau juridice desemnată de aceştia, pe baza 
procesului verbal de predare-primire, proprietatea transmiţându-se de drept, fără nicio altă 
formalitate.  

Acest act reţine instanţa a fi făcut dovada executării în întregime a contractului, pe baza 
căruia se va realiza înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra apartamentului. 

Prin Declaraţia autentificată sub nr. 99/26.01.2009 de BNPA [...] şi [...], [...] şi [...] au 
declarat pe propria răspundere că, sunt de acord ca SC [...] SRL să transmită proprietatea asupra 
apartamentului nr. 9 situat în Constanţa, str. …, jud. Constanţa, compus din 3 camere de locuit şi 
dependinţe, având o suprafaţă utilă de 97,51 mp conform măsurătorilor cadastrale şi un balcon în 
suprafaţă de 13,95 mp, doamnei [...]. 

Totodată, reţine instanţa că, prin Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr.100/26.01.2009, SC [...] SRL, încheiat între [...] şi [...], în calitate de vânzători şi [...], în calitate 
de cumpărător, s-a transmis dreptul de proprietate a apartamentului nr. … situat în Constanţa, str. 
…, jud. Constanţa, compus din 3 camere de locuit şi dependinţe, având o suprafaţă utilă de 97,51 
mp conform măsurătorilor cadastrale şi un balcon în suprafaţă de 13,95 mp, conform măsurătorilor 
cadastrale, având nr. cadastral [...], precum şi dreptul de coproprietate forţată şi perpetuă asupra 
tuturor părţilor din imobil, care prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţă comună a tuturor 
proprietarilor blocului în cotă indiviză de 24,93 %, precum şi dreptul de proprietate asupra terenului 
aferent apartamentului, în suprafaţă indiviză de 38,93 mp. Imobilul este înscris în Cartea Funciară 
nr. [...] a localităţii Constanţa. 

Ulterior, arată instanţa de control că, aşa după cum rezultă din Declaraţia autentificată sub nr. 
2414/30.10.2012, de BNP [...], şi depoziţia martorului [...] ce a declarat pe propria răspundere că a 
fost administrator al SC [...] SRL în perioada 2005-2009, perioadă în care societatea a dezvoltat 
proiecte imobiliare, apartamente de locuit, în zona [...] din Constanţa, se poate reţine că pe [...] şi 
[...] (fostă [...]) îi cunoaşte din copilărie, întâlnindu-se ocazional cu ei în localitatea [...], conducerea 
societăţii fiind asigurată de către [...], în calitate de director general, prieten de asemenea cu cei trei, 
tot din copilărie. 

În cursul anului 2005, prin calitatea pe care o avea de administrator, a asistat la o discuţie 
care a avut loc la sediul societăţii, întâlnire la care au participat [...], [...] (fostă [...]) şi [...], în cadrul 
acesteia, [...] propunându-le celor doi, care deţineau teren în zona [...], careul V, lot 7 în suprafaţă de 
500 mp, să se asocieze în vederea construirii unui imobil de apartamente şi convenind ca în 
schimbul terenului, apelanta reclamantă şi intimatul pârât, să primească un apartament, situat la 
etajul 1 din viitorul imobil. 

În viitorul apartament, cei doi vroiau să locuiască, dorinţa acestora fiind aceea de a deţine o 
locuinţă în Constanţa şi de a locui acolo împreună cu cei doi copii al lor, din discuţiile şi negocierile 
purtate, rezultând că, terenul era proprietatea lor, nefăcându-se vreo referire la mama [...]. 

Totodată, reţine instanţa că martorul [...] a mai declarat că, în ianuarie 2009, [...] a venit la 
sediul societăţii şi în cadrul unei întâlniri la care au participat [...] şi [...], alături de [...], le-a adus la 
cunoştinţă faptul că ocupa funcţia de primar şi că se afla într-o situaţie delicată, prin faptul că, la 
acea dată, locuia într-un apartament ANL, pus la dispoziţie de Consiliul Local [...], în contextul în 
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care relatarea acestei situaţii a făcut-o pentru a încerca să îi convingă pe cei prezenţi că nu poate 
semna actele de cumpărare a apartamentului din Constanţa pe numele său, aşa cum a fost înţelegerea 
iniţială, deoarece vroia să cumpere şi apartamentul ANL din [...], apărând astfel cu două locuinţe pe 
numele său, lucru ce l-ar fi dezavantajat din punct de vedere politic, prin funcţia pe care o deţinea.  

S-a mai reţinut că din aceeaşi depoziţie rezultă că [...] a propus ca actele de proprietate ale 
apartamentului să se semneze cu mama lui, [...], pentru convingerea soţiei [...] (fostă [...]), ce urma a 
se ocupa de el, situaţie de fapt în raport de care conducerea [...] a fost de acord cu semnarea actului 
de vânzare-cumpărare pe numele mamei, pentru că, a vrut să îl ajute (date fiind relaţiile de prietenie) 
şi pentru că societatea nu era afectată în vreun fel de persoana cumpărătorului, solicitându-se însă 
soţilor [...] să dea o declaraţie autentificată în sensul că, renunţă la drepturile ce le reveneau asupra 
apartamentului, urmare înstrăinării terenului. 

În acelaşi context, reţine instanţa de control declaraţia martorei [...], din care rezultă că 
părţile deţineau un apartament ce urma să fie definitivat de către [...], fiind de notorietate că pârâtul 
era primar al oraşului [...] şi nu dorea să apară ca fiind proprietarul apartamentului ce urma a fi 
vândut şi nici soţia dânsului, din cauza calităţii lui de primar şi pentru că deţinea un apartament 
ANL în [...], astfel încât actul ce urma a fi perfectat s-a încheiat cu mama pârâtului ca şi cumpărător, 
administratorul societăţii [...] cunoscând şi el această situaţie, ca de altfel şi conducerea [...] ce a fost 
de acord să perfecteze actul. 

În acelaşi context, reţine instanţa de control că martora [...] a arătat că apartamentul a fost 
înstrăinat de [...] pentru a da eficienţă înţelegerii privind schimbul cu mama pârâtului, motivul fiind 
acela că pârâtul era Primar al Oraşului [...] şi nu vroia să apară ca deţinând în proprietate 
apartamentul, raţiunea încheierii tranzacţiei cu mama sa fiind aceea de a nu pierde imobilul deţinut 
de la ANL, existând discuţii între cei doi soţi şi reprezentanţii [...], în legătură cu aspectele pe care 
le-au menţionat şi anume că, imobilul să fie vândut mamei pârâtului [...]. 

În raport cu probatoriul administrat, constată instanţa de control că aceasta este situaţia de 
fapt din care rezultă că reclamanta şi pârâţii [...] şi [...] datorită relaţiilor de rudenie şi datorită 
relaţiilor de strânsă prietenie existentă anterior perfectării Contractul de vânzare cumpărare 
autentificat sub nr.…/26.01.2009 dintre reclamantă şi pârâtul [...] şi conducerea SC [...] SRL, aceştia 
s-au aflat într-o imposibilitate morală de preconstituire a unui înscris care să materializeze voinţa 
reală a părţilor implicate în acordul simulaţiei conform art.1198 Cod civil. 
 În lipsa unui înscris care să consemneze înţelegerea secretă a părţilor, instanţa de apel a 
apreciat a avea de analizat dacă există, în speţă, condiţiile legale reglementate de art.1198 Cod civil 
(în vigoare la data perfectării vânzării) pentru a exista o operaţiune de simulaţie prin interpunere de 
persoane, şi astfel, reţine: 
 Simulaţia este operaţiunea juridică unitară care creează o aparenţă neconformă cu realitatea 
prin încheierea concomitentă a două acte juridice: unul public şi mincinos, ale cărui efecte sunt 
înlăturate sau modificate total sau parţial, de altul secret şi adevărat, care conţine în sine acordul, 
implicit sau explicit, al părţilor de a simula. 
 În cazul simulaţiei prin interpunere de persoane, persoanele care încheie actul aparent 
prevăd, într-o înţelegere secretă, faptul că una din ele nu are calitatea de parte contractantă şi 
stabilesc cine este adevăratul contractant, aşadar, părţile actului aparent urmăresc, în mod conştient, 
ca efectele să se producă faţă de o altă persoană căreia i se asigură anonimatul. 
 Prin urmare, interpunerea de persoane presupune cu necesitate ca la acordul simulaţiei să 
participe toţi cei trei actori ai săi, astfel încât terţul contractant din actul public să cunoască faptul că 
a încheiat actul cu o persoană interpusă şi că adevăratul său cocontractant este personajul rămas 
ascuns privirilor indiscrete ale publicului. 
 Ori, în speţă, în lipsa contra-înscrisului, în sensul de „instrumentum”, iar nu de operaţiune 
juridică, administratorul vânzătoarei SC [...] SRL a recunoscut prin Declaraţia autentificată sub nr. 
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2414/30.10.2012, de BNP [...] că a avut cunoştinţă încă din etapa de negociere a vânzării 
apartamentului, că adevăraţii proprietari sunt reclamanta şi pârâtul [...]. 
 În ceea ce priveşte mărturisirea administratorul vânzătoarei SC [...] SRL – ca mijloc de probă 
a simulaţiei între părţi, atât în doctrină, cât şi în jurisprudenţă, reţine instanţa de apel a se fi arătat că: 
„fără a contesta valoarea probatorie a acestui mijloc de probă, el trebuie privit cu circumspecţie 
de către magistraţi şi trebuie să fie apreciat în raport cu alte probe administrate în cauză, pentru a nu 
se ajunge, ca părţile în acest fel, să realizeze o înţelegere frauduloasă chiar în faţa instanţei” 
(Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, F. Baiaş, part. 220-221; T.S. sentinţa civilă/decizia 
civilă nr. 820/1971 în F. Baiaş, op.citată, pag. 221). 
 În acord cu aceste opinii exprimate în doctrină, şi în jurisprudenţă, instanţa de apel a analizat 
această probă în ansamblul materialului probator administrat în cauză, reprezentând înscrisuri şi 
declaraţii de martori, administrate în faţa instanţei de fond, apreciind: 

În ceea ce priveşte proba cu martori, aceasta devine admisibilă pentru a proba raporturile 
juridice dintre părţi, chiar peste valoarea de 250 lei, nu numai în ipoteza în care părţile s-au aflat în 
imposibilitate morală de a preconstitui un înscris - cum e cazul în speţă, ci şi atunci când există un 
început de dovadă scrisă, ori, în prezenta cauză, prin Contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. [...]/04.04.2005, de BNP [...], [...] şi [...], în calitate de vânzători şi SC [...] SRL, în calitate de 
cumpărător, s-a transmis cumpărătoarei terenul viran situat în intravilanul Municipiului Constanţa, 
zona [...], careul V/7, judeţul Constanţa, în suprafaţă de 500 mp - conform actului de proprietate 
(500,05 mp conform măsurătorilor), teren având numărul cadastral [...], înscris în Cartea Funciară 
nedefinitivă Constanţa sub nr. [...].  

Părţile au convenit ca imobilul apartament ce va fi construit de către cumpărătoare, conform 
contractului şi identificat de vânzători, să se transmită în proprietatea exclusivă a vânzătorilor sau a 
unei alte persoane fizice sau juridice desemnată de aceştia, pe baza procesului verbal de predare-
primire, proprietatea transmiţându-se de drept, fără nici o altă formalitate, prin Contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/04.04.2005, de BNP [...], părţile stabilind ca beneficiară 
a imobilului, pe mama pârâtului - [...]. 

În raport de aceste considerente, instanţa de apel a făcut aplicarea dispoziţiilor art.1191 Cod 
civil, apreciind că pentru stabilirea raporturilor reale dintre cele 3 părţi contractante este admisibilă 
şi proba cu martori. 

În consecinţă, instanţa de apel a reţinut că, în speţă reclamanta a dovedit intenţia comună a 
părţilor de a simula, altfel spus acordul simulatoriu, ca element esenţial al operaţiunii complexe şi 
unitare pe care o reprezintă simulaţia. 

În ceea ce priveşte actul secret şi dovada acestuia, ca element al probei simulaţiei, a apreciat 
instanţa de apel a se impune anumite precizări, şi anume: 

Actul secret este cel care conţine manifestarea de voinţă adevărată, menită să producă 
integral efectele juridice în vederea cărora a fost emisă, cu alte cuvinte, el trebuie să contrazică actul 
public, să înlăture ori să modifice total sau parţial, efectele pe care ar trebui să le producă cel din 
urmă, nu este însă esenţială existenţa unei stipulaţii exprese în acest sens, fiind suficient ca din 
prevederile sale să rezulte implicit efectele modificatoare pe care le produce asupra actului aparent. 
 Din punct de vedere al formei, consemnarea actului secret într-un înscris (instrumentum) nu 
este necesară, fiind suficientă încheierea sa (ca negotium) conform principiului consensualismului, 
pentru că redactarea unui înscris care să constate actul real (negotium) poate avea loc atunci când se 
urmăreşte preconstituirea unui mijloc de probă, existenţa înscrisului secret nefiind de esenţa 
simulaţiei. 
 Între părţi, cărora actul secret le este opozabil - se aplică dispoziţiile dreptului comun al 
probaţiunii din materia actelor juridice, deoarece simulaţia este un complex de acte juridice; pentru 
acte cu o valoare mai mare de 250 lei, proba cu martori fiind inadmisibilă, ca şi cea cu prezumţii 
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(art.1191 şi art.1203 Cod civil), cu excepţia cazului în care preconstituirea unui înscris a fost 
imposibilă (art.1198 Cod civil), chiar dacă imposibilitatea a fost de ordin moral. 
 În literatura de specialitate s-a reţinut că din încheierea în formă scrisă a actului public nu se 
poate trage în mod necesar concluzia că şi actul secret ar fi putut fi încheiat în aceeaşi formă, 
dimpotrivă, forma scrisă a celui dintâi poate fi destinată să asigure aparenţa, iar lipsa de consemnare 
a acelui din urmă poate fi menită să asigure secretul propriu simulaţiei. 
 Pe de altă parte - actele care alcătuiesc simulaţia trebuie privite în mod individual, regulile de 
probă prevăzute de art.1191 Cod civil aplicându-se fiecăruia dintre ele în mod independent. 
(F.Baiaş, op. cit. p. 220). 
 Ori, în speţă, aşa cum s-a arătat în precedent, reţine instanţa de apel că operaţiunea secretă nu 
a fost materializată într-un înscris care să dovedească înţelegerea reală cu privire la calitatea 
reclamantei şi a pârâtului [...] de adevăraţi cumpărători ai apartamentului, pe de o parte datorită 
relaţiilor de rudenie dintre reclamantă şi pârâţii [...] şi [...] şi relaţiilor de strânsă prietenie existentă 
anterior perfectării Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.100/26.01.2009 dintre 
reclamantă şi pârâtul [...] şi conducerea SC [...] SRL, existând între aceştia, o imposibilitate morală 
de preconstituire a actului (instrumentum), iar pe de altă, parte din dorinţa tuturor părţilor 
participante la acordul simulatoriu de a oculta intenţia lor reală, cu privire la persoanele 
cumpărătoare. 
 Inexistenţa înscrisului secret (instrumentum) nu afectează însă existenţa simulaţiei ca 
operaţiune juridică complexă, arată instanţa de apel - cât timp s-a dovedit:  

- 1. existenţa actului public,  
- 2. existenţa acordului simulator la care au luat parte toate cele trei părţi implicate, scopul 

fiind acela de a oculta identitatea adevăraţilor cumpărători, reclamanta şi pârâtul [...] care urmăreau 
să nu treacă pârâtul în declaraţia de avere apartamentul şi a cumpăra un apartament ANL,  

- 3. înţelegerea secretă în care părţile recunoşteau cine sunt adevăraţii cumpărători ai 
apartamentului. 

În raport de aceste considerente instanţa de apel a concluzionat că, în raport de dispoziţiile 
art.1175 Cod civil, în speţă sunt întrunite toate elementele componente ale operaţiunii juridice 
invocate de reclamantă, respectiv simulaţia prin interpunere de persoane, adevăraţii dobânditori ai 
imobilului menţionat fiind foştii soţi [...] şi [...] (fostă [...]),  iar nu persoana interpusă [...], din 
contractul simulat. 
 Un aspect ce s-a considerat a se sublinia de instanţa de apel a fost şi faptul că acţiunea în 
declararea simulaţiei, prin care se cere instanţei de judecată să constate existenţa şi conţinutul actului 
secret cu scopul de a înlătura actul aparent este distinctă de acţiunea în nulitatea simulaţiei, prin care 
se urmăreşte sancţionarea operaţiei juridice atunci când simulaţia s-a realizat cu încălcarea 
dispoziţiilor imperative ale legii sau este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri. 
 Astfel, s-a arătat că, în cazul declarării simulaţiei, actul secret va fi menţinut şi va produce 
efectele sale în toate acele situaţii când a fost încheiat valabil, în speţă, reţinându-se că instanţa de 
fond a fost investită exclusiv cu o acţiune în declararea simulaţiei de către reclamantă, în scopul 
stabilirii existenţei şi conţinutului actului secret (negotium) care dezvăluia identitatea adevăraţilor 
cumpărători ai apartamentului nr. …, situat în Mun. Constanţa, …, jud. Constanţa, compus din 3 
camere de locuit şi dependinţe, având o suprafaţă utilă de 97,51 m.p. şi un balcon în suprafaţă de 
13,95 m.p. conform măsurătorilor cadastrale, având număr cadastral [...], precum şi dreptul de 
coproprietate forţată şi perpetuă asupra tuturor părţilor din imobil care prin natura şi destinaţia lor 
sunt în folosinţă comună a tuturor proprietarilor blocului, în cotă indiviză de 24,93% precum şi 
dreptul de proprietate asupra terenului aferent în suprafaţă indiviză de 38,93 m.p., această acţiune 
nefiind dublată de o acţiune în nulitatea simulaţiei, situaţie în care, prima instanţa nu a fost investită 
cu verificarea legalităţii celor trei operaţiuni specifice simulaţiei prin interpunere de persoane, 
respectiv actul public, actul secret şi acordul simulatoriu. 
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În temeiul art. 274 C.proc.civ., apelanţii pârâţi [...] şi [...] au fost obligaţi să plătească 
apelantei reclamante [...] suma de 16.666,5 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în: 3.700 
lei – onorariu avocat aferente dosarului de fond potrivit facturilor fiscale nr. 209/14.06.2011; nr. 
275/19.08.2011 şi nr. 30/30.01.2012 emise de SCA „[...]”; 8.646 lei – taxa judiciară de timbru şi 
timbru judiciar achitate în dosarul de fond şi 4.320,50 lei – taxă judiciară de timbru achitată în 
dosarul de apel. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâţii [...] şi [...], criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.304 pct.5, pct.7 şi pct.9 
Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
  „În mod greşit instanţa a încălcat formele de procedura prevăzute sub sancţiunea nulităţii 
de art. 105 alin.2 C.pr.civ., calificând declaraţie notarială pe care a dat-o [...], administratorul SC 
[...] SRL, o probă esenţială, o mărturisire şi, cu toate că se menţionează că trebuie privită cu 
circumspecţie, i se dă o eficienţă sporită. 

Arată recurenta că declaraţia notarială nu poate constitui o mărturisire întrucât mărturisirea 
poate proveni doar de la partea potrivnică, în baza acesteia instanţa stabileşte participarea SC [...] 
SRL la încheierea presupusului act secret, în condiţiile în care, societatea este parte, deşi, aşa cum a 
arătat şi reclamanta, acesteia îi este indiferent litigiul dintre reclamanta și pârâţii [...]. 

Aşadar, [...] nu a dat acea declaraţie în calitate de reprezentant al SC [...] SRL, deci, 
declaraţia nu provine de la societate în calitatea sa de parte, drept urmare, în condiţiile în care, 
mărturisirea poate proveni doar de la o parte în proces, declaraţia notarială dată de [...] nu poate 
constitui o mărturisire, neputând avea valoarea probatorie a mărturisirii. 
 In raport de cele enunţate, reţinerea declaraţiei notariale dată de [...] drept o mărturisire, 
susţine recurenta a încălca formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art.105 alin. 2 
cu referire la art.208 - art.222 Cod pr. civ., în sensul că actul procedural al mărturisirii provine de la 
o persoană care nu avea vreo calitate în SC [...] SRL, la momentul la care a dat declaraţia. 

Greşit instanţa nu a pus în discuţia părţilor încuviinţarea declaraţiei notariale a 
martorului [...], fapt ce constituie o încălcare a formelor de procedură prevăzută sub sancţiunea 
nulităţii de art.105 alin. 2, în sensul că a fost încălcat dreptul la apărare şi la contradictorialitate, 
fapt care atrage nulitatea absolută, declaraţia notarială dată de [...] nefiind pusă în discuţia pârtilor 
pentru a se aprecia asupra admisibilităţii sale, de altfel, aceasta probă nu a fost încuviinţată de 
instanţă, ea fiind depusă la dosar împreună cu alte înscrisuri iar discuţiile vizavi de încuviinţarea 
acestor înscrisuri, nu a vizat şi declaraţia notarială data de [...]. 

Evident ca aceasta declaraţie notarială nu poate avea valoarea unei declaraţii de martor 
întrucât proba cu martori trebuie propusă de părţi până la un anumit termen, trebuie pusă în discuţia 
pârtilor şi încuviinţata de instanţă, fiind absurd ca declaraţia unei persoane care nu are nicio calitate 
în acest dosar, să reprezinte o proba esenţială.  
 Apreciază recurenţii pârâţi că raportarea la această declaraţie s-a făcut cu încălcarea dreptului 
la apărare, principiilor nemijlocirii, oralităţii şi contradictorialităţii, fapt care atrage nulitatea 
absolută. 

„Potrivit art.304 pct.7 teza a doua, hotărârea este nelegală dacă cuprinde motive 
contradictorii, pentru a fi în prezenţa simulaţiei fiind nevoie ca toate părţile semnatare ale actului 
public, să participe şi la încheierea actului secret”, în cauză, din această perspectivă hotărârea fiind 
nelegală, pentru că, admiţând că între foştii soţi [...] şi pârâta [...] a existat un acord simulatoriu, 
pentru a exista totuşi o simulaţie, aşa cum retine şi instanţa de apel, era nevoie şi de o probă din care 
să rezulte că SC [...] SRL a cunoscut că adevăraţii proprietari sunt foştii soţi [...], iar parata [...] este 
doar o persoană interpusă. 

In acest sens, instanţa de apel dă o eficienţă maximă unei declaraţii notariale a lui [...], 
administrator al SC [...] în perioada 2005-2009, deşi reţine că "mărturisirea administratorului 
vânzătoarei SC [...] SRL - ca mijloc de probă a simulaţiei între părţi, atât în doctrină, cât şi în 
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jurisprudenţă s-a arătat că fără a contesta valoarea probatorie a acestui mijloc de probă, el trebuie 
privit cu circumspecţie de magistraţi şi trebuie să fie apreciat în raport cu alte probe administrate 
în cauza, pentru a nu se ajunge, ca părţile în acest fel, să realizeze o înţelegere frauduloasă chiar în 
faţa instanţei”. 

In ciuda faptului că stabileşte că această declaraţie trebuie privită cu circumspecţie şi 
apreciată în raport cu alte probe administrate, instanţa de apel motivează participarea SC [...] SRL la 
încheierea actului secret, doar prin prisma acestei declaraţii notariale pe care o preia în integralitate 
în motivare, fără a arata cu ce se coroborează această probă. 

Practic, instanţa ia în considerare şi dă eficienţă unei declaraţii date de o persoană care nu 
este pusă în dificultate de întrebările judecătorului şi care are o relaţie foarte strânsă cu reclamanta, 
acesta din urmă fiindu-i contabil. 

 „Potrivit art. 304 pct. 9, teza a doua, hotărârea este nelegala dacă a fost data cu 
încălcarea sau aplicarea greşita a legii, astfel că, pentru a fi în prezenţa simulaţiei este necesar ca 
toate părţile semnatare ale actului public să-şi fi dat acordul simulatoriu, întocmind în acest sens 
actul secret, concomitent sau anterior încheierii actului public”, pentru că, potrivit practicii 
judiciare, actul secret trebuie să îmbrace aceeaşi formă ca actul public, astfel că, în condiţiile în care 
actul pe care reclamanta îl pretinde ca ar fi unul simulat este autentic - aceasta fiind o condiţie de 
valabilitate - atunci şi actul secret trebuie să fie unul autentic. 

Având în vedere că reclamanta este parte a contractului, conform art.1191 alin. 2 C.civ. 
dovada actului secret trebuie să se facă printr-un înscris, ori, în referire la actul secret, reclamanta a 
arătat că nu a fost încheiat în forma autentică din cauza imposibilităţii morale, dată fiind relaţia de 
soţi dintre cele două părţi, în condiţiile în care imposibilitatea morală - excepţie de la prevederile 
art.1191 alin.2 - poate opera, doar între rude sau soţi (Decizia civilă nr.1063/1970 şi nr.854/1989 a 
Tribunalului Suprem), însă în aceasta pretinsă operaţiune juridică sunt implicate şi alte persoane, cu 
care reclamanta nu este rudă. 

Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.100/26.01.2009 la BNP [...], despre care 
reclamanta pretinde că ar fi simulat prin interpunerea pârâtei [...], îi are ca vânzători pe SC [...] SRL, 
[...] și [...], astfel încât, deşi în mod greşit instanţa face aplicarea art.1191 Cod civil, apreciind că 
între foştii soţi [...] și SC [...] există o relaţie de prietenie, fără a indica vreo probă în acest sens, 
totuşi nu face nicio referire la existenţa vreunei relaţii care să justifice imposibilitatea morală de 
preconstituire a unui înscris între foştii soţi [...], [...] și [...]. 

De asemenea, nu se face vreo referire la existenţa vreunei relaţii care să justifice 
imposibilitatea morală de preconstituire a unui înscris între [...] şi SC [...] SRL, între [...] şi soţii [...], 
nefăcând referire nici la relaţia strânsă dintre persoanele, semnatare ale actului public care să 
justifice imposibilitatea morală de preconstituire a înscrisului secret. 

Totodată, instanţa de apel arată că proba cu martori poate deveni admisibilă nu numai în 
ipoteza în care părţile s-au aflat în imposibilitate morală, ci şi în situaţia în care, există şi un început 
de dovada scrisă, cum ar fi Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.[...]/04.04.2005 de 
BNP [...], neindicând motivul pentru care, acest contract reprezintă un început de dovadă scrisa, în 
mod arbitrar, indică acest contract ca reprezentând un început de dovada scrisă, dând astfel eficienta 
dispoziţiilor art.1191 Cod Civil. 

Contractul indicat de instanţa nu poate constitui un început de dovadă scrisă în raport cu 
paraţii [...] şi soţii [...] pentru că acea scriere nu provine din partea acestora, ei nefiind semnatarii 
contractului, actul neputând face credibil faptul pretins, în speţă, acesta fiind reprezentat de 
simulaţie, deoarece, dacă el ar reprezenta un început de dovadă scrisă, înseamnă că simulaţia a 
început încă din 2005, fapt ce este contrazis de situaţia de fapt expusă de reclamantă, potrivit căreia, 
hotărârea de a simula a fost luata în 2009, când pârâtul [...] i-a cerut reclamantei ca actul public de 
dobândire a proprietăţii acestui bun să o înfăţişeze ca dobânditor pe pârâta [...], întrucât între timp, 
acesta se implicase în viaţa politică, dobândind o funcţie publică. 
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In aceste condiţii, este evident că între toate părţile nu a existat o relaţie strânsă astfel încât să 
existe o imposibilitate morală de preconstituire a înscrisului secret şi, de asemenea, nu a există un 
început de dovadă scrisă care să dea eficienta dispoziţiilor art.1191 din Codul Civil. 

In raport cu toate susţinerile sus expuse, recurenta apreciază că hotărârea instanţei a fost 
dată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art.1191 Cod Civil, solicitând admiterea recursului astfel 
cum a fost formulat. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în 
sensul respingerii recursului ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită de intimata reclamantă [...], în contradictoriu cu  recurenţii pârâţi [...] 
şi [...], precum şi cu intimaţii pârâţi SC [...] SRL - prin administrator judiciar [...] şi [...] şi [...], cu 
soluţionarea cauzei având ca obiect : 

- constatarea simulaţiei prin interpunere de persoane a contractului de vânzare 
cumpărare autentificat sub nr. …/26.01 2009 la BNP [...], în sensul că, alături de pârâtul [...] este 
adevăratul dobânditor al dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. …, situat în Constanţa, 
…, jud. Constanţa, în suprafaţă de 38,93 mp şi asupra părţilor comune precum şi indiviziune asupra 
terenului aferent. 

- obligarea pârâţilor [...] şi [...] la plata cheltuielilor de judecată.  
Prin Sentinţa civilă nr.5058/05.04.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa s-a dispus 

respingerea acţiunii ca nefondată, cu motivaţia sus expusă, pentru ca, prin Decizia 
nr.53/25.02.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, urmare apelului 
promovat de reclamantă să se fi dispus admiterea apelului, cu consecinţa schimbării în tot a sentinţei 
apelate în sensul admiterii acţiunii, constatându-se caracterul simulat al contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. …/26.01.2009 la BNP [...], în sensul că adevăraţii dobânditori ai 
imobilului menţionat în contract, sunt soţii [...], iar nu persoana interpusă  [...], din contractul 
simulat, pârâţii fiind obligaţi la plata cheltuielilor de judecată, cu motivaţia sus relevată. 

În contextul dat, şi având în vedere susţinerile recurenţilor pârâţi, examinând probatoriul 
administrat în considerarea faptului că „cel ce face o susţinere în cursul procesului trebuie să o 
dovedească”, reluând asupra motivelor de recurs, Curtea reţine: 

În referire la motivul de recurs privind: „Instanţa de apel a încălcat formele de 
procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art.105 alin.2 Cod pr.civ. – critica încadrându-se 
în motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct.5 Cod pr.civ.”, Curtea apreciază că este 
nefondat, urmând a fi respins, pentru că: 

Potrivit art.105 alin.2 Cod pr.civ.: „Actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau 
de un funcţionar necompetent se vor declara nule, numai dacă, prin aceasta s-a pricinuit părţii o 
vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor”, pe cale de consecinţă, neregularităţile 
vizate de textul de lege sus citat, subsumate motivului de nelegalitate invocat, pot fi avute în vedere 
numai atunci când acele neregularităţi procedurale atrag sancţiunea nulităţii, precum şi 
nesocotirea unor principii fundamentale, a căror nerespectare nu se încadrează în aceste motive 
de recurs. 

În speţă, apreciază Curtea că modalitatea de valorificare a probatoriului de către 
instanţele de fond şi de apel nu reprezintă o neregularitate procedurală  subsumată dispoziţiilor 
art.105 alin.2 Cod pr.civ. şi, implicit ale art.304 pct.5 Cod pr.civ., odată ce, declaraţia notarială 
ce face obiectul motivului de recurs, şi care vizează pe numitul [...], fost administrator statutar al 
S.C. [...] SRL a fost administrată, sub forma înscrisului autentic, încă din faţa instanţei de 
fond, după ce, în prealabil, probatoriul a fost pus în discuţia contradictorie a părţilor. 

Pentru a aprecia de această manieră Curtea are în vedere că, luând cunoştinţă de înscrisul 
depus la dosar, nici în faţa instanţei de fond, şi nici în calea devolutivă a apelului, recurenţii nu au 
indicat vreo vătămare pretins produsă prin administrarea acestei dovezi şi nici nu au solicitat 
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înlăturarea înscrisului din ansamblul probatoriu administrat, cum de altfel nu au solicitat ascultarea 
nemijlocită a martorului sau, încuviinţarea şi administrarea unei probaţiuni contrare, în referire la 
aspectele relatate de acesta, în cuprinsul declaraţiei sale notariale. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că, în speţă, nu se poate reclama direct pretinsa încălcare a 
principiilor contradictorialităţii, nemijlocirii şi garantării dreptului la apărare, cu privire la o 
proba administrată încă de la fondul cauzei, şi referitoare la care, până în această fază procesuală, 
recurenţii au adoptat o atitudine pasivă, fără a dovedi vătămarea ce le-a fost produsă, cu atât mai 
mult cu cât, în pofida celor relatate de aceştia, instanţa de apel nu a conferit probei o valoare 
probantă „esenţială”, fapt ce rezultă din considerentele hotărârii recurate, ce de altfel sunt în acord 
cu opiniile expuse în doctrină şi jurisprudenţă, aşa după cum legal şi temeinic s-a precizat - Decizia 
civilă nr.1063/1970 şi nr.854/1989 a Tribunalului Suprem. 

Dintr-o altă perspectivă, reţine Curtea că, chiar şi în situaţia în care punctul de vedere al 
recurenţilor asupra valorii probante a declaraţiei, apreciată de instanţa de apel „cu circumspecţie”, ar 
fi avut în vedere, sancţiunea înlăturării sale nu ar putea consta în constatarea nulităţii hotărârii 
atacate, astfel cum se susţine, ci, în înlăturarea înscrisului din ansamblul probator administrat, 
aceasta în condiţiile în care, acordul simulatoriu ar rămâne dovedit, căci la existenţa sa au făcut 
referire toţi martorii ascultaţi în cauză, declaraţiile acestora coroborându-se pe deplin cu înscrisurile 
depuse la dosar. 

Pentru considerentele arătate, Curtea apreciază în sensul respingerii acestui motiv de 
recurs, ca nefondat. 

În referire la  motivul de recurs privind „Potrivit art.304 pct.7 teza a doua, hotărârea este 
nelegală dacă cuprinde motive contradictorii, pentru a fi în prezenţa simulaţiei fiind nevoie ca 
toate părţile semnatare ale actului public, să participe şi la încheierea actului secret” Curtea 
apreciază în sensul respingerii ca nefondat a acestuia, deoarece : 

Acţiunea în declararea simulaţiei este o acţiune personală, în constatare, prin care se asigură 
înlăturarea elementelor simulate (nereale) din contractul public al părţilor, în scopul aplicării 
singurului contract care corespunde voinţei lor reale, şi anume, cel secret. 

În acest context, reţine Curtea că temeiul de drept aplicabil în cazul simulaţiei prin 
interpunere de persoane îl constituie dispoziţiile cuprinse în art.1175 Cod civil, potrivit cu care: 
”Actul secret, care modifică un act public, nu poate avea putere decât între părţile contractante şi 
succesorii lor universali; un asemenea act nu poate avea nici un efect în contra altor persoane (Cod 
civil 972)”, astfel încât, în categoria probelor permise de lege se  regăsesc: înscrisurile – obligatoriu 
contractul public; interogatoriul părţilor – pe aspectul încheierii actului secret, martorii – pentru 
dovedirea existenţei contractului secret atunci cânt reclamantul este terţ. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că susţinerile recurenţilor referitoare la împrejurarea că, hotărârea 
recurată, cuprinde motive contradictorii, nu pot fi primite, deoarece nu se constată contradicţie 
între considerente şi dispozitiv, ori, considerente care nu au legătură cu pricina, în sensul avut în 
vedere de legiuitor în conţinutul art.304 pct.7 Cod pr.civ., text de lege ce consacră în esenţă, 
ipoteze diferite ale aceluiaşi motiv de recurs - nemotivarea hotărârii - deoarece astfel trebuie 
calificată o hotărâre care nu este deloc motivată, ci şi una care cuprinde motive contradictorii ori 
străine de natura pricinii. 

Potrivit art.261 pct.5 Cod pr.civ. hotărârea trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept 
care au format convingerea instanţei, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor, astfel 
că, reţine Curtea că, hotărârea ar putea fi modificată pentru acest motiv, numai dacă: 

- există contradicţie între considerente şi dispozitiv, ce determină posibilitatea de a nu şti, ce 
anume a decis instanţa, fapt ce nu se poate reţine în cauză; 

- există contradicţie între considerente, în sensul că din unele rezultă netemeinicia acţiunii, 
iar din altele faptul că este întemeiată, aspect ce nu poate fi reţinut în speţă; 
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- lipseşte motivarea soluţiei sau aceasta este superficială, ori cuprinde considerente care 
nu au legătură cu pricina, în care a fost pronunţată soluţia respectivă, fapt ce nu se poate reţine în 
cauză; 

- instanţa de control judiciar copiază considerentele hotărârii atacate, fără a răspunde 
motivelor de critică, aspect ce de asemenea, nu poate fi reţinut în cauză. 

În egală măsură, Curtea constată că, în speţă, recurenţii au reclamat pretinsa contradicţie 
între anumite considerente ale hotărârii recurate, contradicţii care, chiar dacă ar exista, nu conduc la 
soluţii antagonice, relevant fiind faptul că între considerentele hotărârii nu există nici o contradicţie, 
odată ce instanţa de apel a reţinut nemijlocit că: „declaraţia trebuie analizată în ansamblul 
probatoriului administrat în cauză”, pe care, de altfel, l-a şi valorificat prin analiza sa minuţioasă. 

Urmare sus menţionatelor reţineri, Curtea concluzionează văzând şi dispoziţiile art.312  
Cod pr.civ. în sensul, respingerii ca nefondat şi a acestui motiv de recurs. 

În referire la motivul de recurs privind: „Potrivit art. 304 pct. 9, teza a doua, hotărârea 
este nelegala dacă a fost data cu încălcarea sau aplicarea greşita a legii, astfel că, pentru a fi în 
prezenţa simulaţiei este necesar ca toate părţile semnatare ale actului public să-şi fi dat acordul 
simulatoriu, întocmind în acest sens actul secret, concomitent sau anterior încheierii actului 
public”, Curtea apreciază în sensul respingerii şi a acestui motiv de recurs ca nefondat, deoarece: 

Potrivit textului de lege – art.304 pct.9 Cod pr.civ. - modificarea sau casarea unei hotărâri 
se poate cere în situaţia prevăzută de textul de lege arătat „când hotărârea pronunţată este lipsită 
de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii”, recurenţii vizând cea de a 
doua ipoteză a textului, respectiv: 

- „hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii”, 
ceea ce înseamnă că se cere instanţei de recurs a stabili că au fost încălcate textele de lege aplicabile 
speţei, în litera şi spiritul lor, sau au fost aplicate greşit, făcându-se referire în esenţă la aplicarea 
greşită a dispoziţiilor art.1191 alin.2 din Vechiul Cod civil. 
 Potrivit art.1191 alin.2 din Vechiul Cod civil „Nu se va primi niciodată o dovadă prin 
martori, în contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce se pretinde  că s-ar fi zis 
înainte, în timpul sau în urma confecţionării actului, chiar cu privire la o sumă sau o valoare ce 
nu depăşeşte 250 lei”, textul de lege sus citat reprezentând o regulă prin care legiuitorul a interzis, 
în principiu, mărturia destinată să combată conţinutul înscrisului constatator al unei operaţiuni 
juridice, în care, se presupune că părţile au consemnat voinţa lor reală. 
 Cu privire la regula impusă de acest text de lege, respectiv „contra scriptum testimonium, 
non scriptum testinonium non fertur” în practică, jurisprudenţa a arătat, motivat că : 

-  proba testimonială este admisibilă fără restricţii, de câte ori actul, fie chiar autentic, 
este atacat pentru fraudă, eroare, dol, violenţă, lipsa cauzei, cauză falsă, ilicită sau imorală; 
          - mărturia este admisibilă pentru lămurirea sensului exact al unor clauze contractuale 
confuze, obscure sau susceptibile de mai multe înţelesuri, pentru că a interpreta, nu înseamnă a 
proba împotriva sau peste cuprinsul unui înscris; 

-  mărturia este admisibilă  pentru stabilirea unor acte sau fapte distincte de actul constatat 
prin înscris şi ulterior acestuia, care constată moduri de executare sau stingere a obligaţiilor, dacă 
aceste operaţiuni, privite separat, pot fi dovedite cu martori, potrivit art.1191 alin.1 Cod civil. 
 Aşa fiind, Curtea reţine că, sub aspectul probaţiunii în materia simulaţiei, se aplică regulile 
dreptului comun al probaţiunii din materia actelor juridice, însă, nu se pot pierde din vedere 
dispoziţiile art.1197 şi art.1198 Cod civil, care fac referire la admisibilitatea administrării 
probatoriului, dacă există un început de dovadă scrisă, sau dacă preconstituirea unui înscris a fost 
imposibilă, chiar dacă imposibilitatea a fost de ordin moral. 

Astfel, potrivit art.1197 Cod civil „Regulile mai sus prescrise nu se aplică în cazul când 
există un început de dovadă scrisă. 
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Se numeşte început de dovadă orice scriptură a  aceluia în contra căruia s-a format petiţia, 
sau a celui ce el reprezintă şi care scriptură face a fi crezut faptul pretins”, iar  

potrivit art.1198 Cod civil „Acele reguli nu se aplică însă totdeauna când creditorului nu 
i-a fost cu putinţă a-şi procura o dovadă scrisă despre obligaţia ce pretinde sau a conserva dovada 
luată, precum : 

1. la obligaţiile care se nasc din cvasicontracte şi din delicte sau cvasidelicte; 
2. la depozitul numerar, în caz de incendiu, ruină, tumult sau naufragiu, şi la depozitele ce 

fac călătorii în ospătăria; despre toate acestea judecătorul va avea în vedere calitatea persoanelor 
şi circumstanţele faptului; 

3.la obligaţiile contractate în caz de accidente neprevăzute, când nu era cu putinţă părţilor 
de a face înscrisuri; 

4.când creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovadă scrisă, din o cauză de forţă majoră 
neprevăzută”. 

În raport cu textele de lege sus citate, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic instanţa 
de apel, a reţinut faptul că, intimata reclamantă [...] se afla în ipoteza imposibilităţii morale de a 
preconstitui un contra-înscris, cât şi în situaţia existenţei unui început de dovadă scrisă în acest 
sens, ambele fiind de natură a conduce la admisibilitatea probei testimoniale, încuviinţată atât de 
instanţa de fond, cât şi de instanţa de apel. 

În egală măsură, reţine Curtea că recurenţii înșişi nu contestă imposibilitatea de 
preconstituire a dovezii scrise dintre părţi, date fiind relaţiile de familie existente, la acel moment, 
precum şi existenţa imposibilităţii de preconstituire a unei dovezi scrise între foştii soţi [...] şi 
reprezentanţii  SC [...] SRL, date fiind relaţiile de prietenie apropiate, la care au făcut trimitere toţi 
martorii. 

Susţinerile recurenţilor potrivit cărora „nu s-a făcut dovada imposibilităţii morale de 
preconstituire a contra-înscrisului în ceea ce priveşte relaţiile dintre [...] şi reprezentanţii SC [...] 
SRL”, urmează a fi înlăturate de Curte, odată ce relaţiile dintre părţile acordului simulatoriu nu 
trebuie scindate, în absenţa unui argument juridic, căci, recurenta [...] este mama pârâtului [...] şi 
fosta soacră a intimatei reclamante [...], la acel moment, aspect ce nu a fost negat pe parcursul 
judecăţii cauzei şi care, conduce Curtea la concluzia imposibilităţii morale de preconstituire a 
contraînscrisului ce trebuie analizată prin raportare la toate părţile acordului simulatoriu şi la 
relaţiile reale existente între părţi, iar nu scindat, raportat la fiecare persoană participantă. 

Totodată, în ceea ce priveşte „începutul de dovadă scrisă”- a contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr.[...]/04.04.2005 la BNP [...], reţine Curtea că, în mod legal şi 
temeinic instanţele au conferit această valoare juridică contractului, odată ce acest act autentic face 
dovada înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul devălmaş al soţilor 
[...], înstrăinat către societatea SC [...] SRL, în schimbul transmiterii dreptului de proprietate asupra 
unui apartament, în complexul ce urma a fi realizat de cumpărător, aspect ce reprezenta preţul 
înstrăinării, el neavând o valoare identică în ceea ce o priveşte pe recurenta [...]. 

Mai reţine Curtea că întreg probatoriul administrat în cauză face dovada acordului 
simulatoriu de natură a justifica achiziţionarea ulterioară a apartamentului pe numele recurentei [...], 
astfel încât, în mod legal şi temeinic, s-a apreciat asupra valorii acestui contract de vânzare-
cumpărare, de „început de dovadă scrisă”, existenţa acestei condiţii fiind impusă de lege în contra 
oricăreia dintre părţile litigante, aflate în coparticipare procesuală, a celor ce se bucură de aceeaşi 
situaţie în proces, pentru a aprecia asupra admisibilităţii probei testimoniale. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat, sub toate aspectele. 
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11. Constatare nulitate factură fiscală. Încheiere contract de furnizare energie electrică. 
 

Art.6 alin.1 din Legea nr.82/1991 
Art.46 Cod comercial 

 
Factura fiscală a cărei nulitate absolută este invocată nu reprezintă actul juridic producător 

de efecte juridice între părţi, în condiţiile în care există contractul de prestări servicii menţionat. 
Factura este, potrivit  dispoziţiilor art.46 Cod comercial (text în vigoare la data naşterii 

raporturilor juridice dintre părţi), conform căruia „Obligaţiunile comerciale şi liberațiunile se 
probează: ( … ) cu facturi acceptate ( … )”, numai mijlocul de probă cu privire la operaţiunea 
facturată, respectiv cu privire la regularizarea efectuată în urma verificărilor realizate de 
operatorul de distribuţie. 

Din punct de vedere contabil, având în vedere prevederile art.6 alin.1 din Legea nr.82/1991, 
potrivit cărora „Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul 
efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel 
calitatea de document justificativ”, factura fiscală contestată în acţiune este documentul care stă la 
baza înregistrărilor în contabilitate a operaţiunii financiare şi comerciale de regularizare a plăţii, 
operaţiune care a fost facturată. 

Astfel, numai contractul părţilor în temeiul căruia s-a emis factura fiscală poate fi supus 
acţiunii în anulare, contestarea valabilităţii de formă sau de fond a unei facturi putându-se realiza 
numai pe calea apărărilor în cadrul unei acţiuni de valorificare a pretenţiilor emitentului in 
legătură cu operaţiunea consemnata in documentul fiscal. 
 

     Decizia civilă nr. 392/05.05.2014 
        Dosar nr. 141/36/2014 

 
 1. Prin sentinţa civilă nr.7797/30.05.2013, Judecătoria Constanţa a admis excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii formulată de reclamanta SC [...] SRL în contradictoriu cu pârâtele SC [...] 
SA şi SC [...] SA şi a respins acţiunea, ca inadmisibilă, reţinând următoarele: 

Prin cererea dedusă judecăţii, reclamanta SC [...] SRL a solicitat constatarea nulităţii 
absolute a facturilor nr. [...]/08.08.2012 şi nr. [...]/08.11.0212, ulterior cererea fiind restrânsă la 
constatarea nulităţii primei facturi menţionate şi precizată în sensul că prin exercitarea acţiunii se 
tinde  la constatarea nulităţii operaţiunii comerciale concretizate prin întocmirea facturii, iar nu 
constatarea nulităţii înscrisului contabil probator. 
      A reţinut judecătorul fondului, în raport cu excepţia invocată de pârâte, că factura fiscală nu 
este decât un document justificativ care stă la baza înregistrărilor în contabilitatea furnizorului şi a 
beneficiarului. Faţă de natura facturii, aşa cum a fost precizată în legislaţia fiscală, instanţa a 
apreciat că nu se poate solicita nulitatea facturii pentru neîndeplinirea condiţiilor de validitate a 
actului juridic, iar aspectele invocate de reclamantă ţin exclusiv de forţa  ei probantă. 
 2. Prin decizia civilă nr.13/21.01.2014, Tribunalul Constanţa a admis apelul declarat de 
apelanta reclamantă S.C. [...] S.R.L., a anulat sentinţa civilă nr.7797/30.05.2013 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 
 A reţinut Tribunalul că prima instanţă a respins acţiunea ca inadmisibilă reţinând că a fost 
investiră cu o cere în constatarea nulităţii absolute a unei facturi fiscale şi că aceasta este un mijloc 
de probă cu privire la operaţiunea facturată, neavând calitatea de act juridic.  

Potrivit instanţei de apel, precizările reclamantei în ce priveşte obiectul acţiunii au fost în 
sensul constatării nulităţii operaţiunii comerciale concretizate prin emiterea facturii şi deşi apelanta 
reclamantă nu a calificat operaţiunea la care s-a referit, instanţa a apreciat că aceasta se circumscrie 
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obiectului contractului invocat care  reglementează  raporturile comerciale stabilite între părţi şi 
poate face obiectul unei acţiuni în constatarea nulităţii. 

3. Împotriva acestei decizii a declarat recurs intimata pârâtă SC [...] SA, care a criticat 
soluţia instanţei de apel invocând încălcarea şi aplicarea greşită a legii. 

Potrivit recurentei, în conformitate cu legislaţia fiscală, factura nu este decât un document 
justificativ, care stă la baza înregistrărilor în contabilitatea furnizorului sau prestatorului  şi a 
cumpărătorului, respectiv beneficiarului, ea fiind un mijloc de probă cu privire la operaţiunea 
facturată şi neavând calitatea de act juridic. 

Se arată că reclamanta nu a solicitat anularea unui act juridic, ci a unui mijloc de probă, astfel 
că acţiunea este inadmisibilă, nulitatea fiind o sancţiune proprie actelor juridice. 

Susţine recurenta că inclusiv operaţiunea comercială concretizată prin întocmirea facturii nr. 
[...]/08.08.2012 nu reprezintă, la rândul său, un act juridic, operaţiunea comercială fiind un mijloc 
prin care se întocmeşte concret un act juridic. 

În consecinţă, se solicită admiterea recursului şi modificarea deciziei civile recurate, în 
sensul respingerii apelului şi menţinerii sentinţei civile a primei instanţe. 

Intimata reclamantă S.C. [...] S.R.L. nu a formulat întâmpinare. 
4. Analizând decizia recurată prin prisma criticilor formulate, Curtea de Apel apreciază că 

recursul este întemeiat, pentru următoarele argumente: 
Între reclamanta S.C. [...] S.R.L., în calitate de consumator şi pârâta SC [...] SA, în calitate de 

furnizor, a fost încheiat un contract de furnizare a energiei electrice, în cuprinsul căruia furnizorul s-
a obligat să factureze consumatorului energia electrică şi puterea la tarifele legale în vigoare (art.9 
lit.n), iar consumatorul s-a obligat să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, 
eventualele corecţii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare 
(art.11 lit.a). 

A fost emisă astfel factura  nr. [...]/08.08.2012 privind regularizarea plăţii, ca urmare a 
recalculării efectuate de operatorul de distribuţie SC [...] SA. 

Rezultă că factura fiscală a cărei nulitate absolută este invocată nu reprezintă actul juridic 
producător de efecte juridice între părţi, în condiţiile în care există contractul de prestări servicii 
menţionat. 

Factura este, potrivit  dispoziţiilor art.46 Cod comercial (text în vigoare la data naşterii 
raporturilor juridice dintre părţi ), conform căruia „Obligaţiunile comerciale şi liberațiunile se 
probează: ( … ) cu facturi acceptate ( … )”, numai mijlocul de probă cu privire la operaţiunea 
facturată, respectiv cu privire la regularizarea efectuată în urma verificărilor realizate de operatorul 
de distribuţie. 

Din punct de vedere contabil, având în vedere prevederile art.6 alin.1 din Legea nr.82/1991, 
potrivit cărora „Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul 
efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel 
calitatea de document justificativ”, factura fiscală contestată în acţiune este documentul care stă la 
baza înregistrărilor în contabilitate a operaţiunii financiare şi comerciale de regularizare a plăţii, 
operaţiune care a fost facturată. 

În practica judiciară s-a afirmat în mod constant că şi facturile fiscale neînsuşite de către cel 
căruia i se adresează nu pot fi considerate acte juridice unilaterale, deoarece ele nu sunt rezultatul 
unei voinţe juridice cu intenţia de produce efecte juridice, reprezentând, în acest caz doar un înscris 
constatator prin care emitentul pretinde de la destinatarul facturii plata unei sume de bani 
determinată în baza unei convenţii verbale sau scrise.  

Astfel, numai contractul părţilor în temeiul căruia s-a emis factura fiscală poate fi supus 
acţiunii în anulare, contestarea valabilităţii de formă sau de fond a unei facturi putându-se realiza 
numai pe calea apărărilor în cadrul unei acţiuni de valorificare a pretenţiilor emitentului in legătură 
cu operaţiunea consemnata in documentul fiscal. 
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Este real că în practică sunt întâlnite şi acte juridice care îmbracă forma unei facturi fiscale 
(ex.: vânzarea - cumpărarea unui autoturism), caz în care factura este atât instrumentum probationis 
al voinţei juridice a părţilor, cât şi negotium juris, însă în situaţia de faţă actul juridic producător de 
efecte pe plan juridic este contractul de furnizare a energiei electrice. 

Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, apreciindu-se că este întemeiat motivul de 
recurs reglementat de art.304 pct.9 C.pr.civilă de la 1865, Curtea va admite recursul, va modifica în 
tot decizia civilă recurată, în sensul că va respinge apelul ca nefondat. 

În baza art.274 alin.1 C.pr.civilă de la 1865, intimata reclamantă S.C. [...] S.R.L. va fi 
obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate în recurs de recurenta pârâtă SC [...] SA, în 
cuantum de 50 lei, reprezentând taxă de timbru.  

 
12. Constatarea rezilierii contractului ca urmare a neonorării obligațiilor contractuale. 

Obligarea intimatei la plata penalităţilor de întârziere şi a daunelor-interese. 
 

Art.1550 alin.1, 2 Noul Cod de procedură civilă 
Art.1552 Noul Cod de procedură civilă 

 
Odată ce în Acordul Cadru nr.C2/42656/28.05.2012 părţile nu au prevăzut un pact 

comisoriu pentru a putea fi aplicabile dispoziţiile art.1550 alin. 2 NCC potrivit cărora „… în 
cazurile anume prevăzute de lege sau dacă părţile au convenit astfel, rezoluţiunea poate opera de 
plin drept.”, în mod legal şi temeinic s-a avut în vedere că, în speţă, sunt incidente dispoziţiile 
cuprinse în art.1550 alin.1 NCC conform cu care „Rezoluţiunea poate fi dispusă de instanţă, la 
cerere, sau, după caz, poate fi declarată unilateral de către partea îndreptăţită”. 

Reclamantul recurent nu a solicitat instanţei a dispune rezilierea contractului şi a actului 
subsecvent, ci a solicitat constant pe parcursul judecăţii, inclusiv în calea de atac abordată „să se 
constate intervenită rezilierea acestora”, în condiţiile în care reclamantul nu a precizat temeiul 
juridic al acţiunii iar din modul de formulare a obiectului său se deduce că rezilierea a avut loc prin 
declaraţia unilaterală a acestuia, instanţa fiind chemată numai să constate rezilierea, cu consecinţa 
obligării pârâtei la plata daunelor interese. 

În speţă nu a operat o „interpretare greşită a actului juridic dedus judecăţii”, nefiind 
schimbat înţelesul solicitării recurentei deoarece într-adevăr rezoluţiunea/rezilierea unilaterală este 
reglementată de dispoziţiile cuprinse în art.1552 NCC, iar din probatoriul administrat nu rezultă că 
recurenta a respectat sus menţionata dispoziţie legală, în sensul de a fi pus în întârziere societatea 
intimată, sau de a fi emis o declaraţie de reziliere a Acordului Cadru nr.C2/42656/28.05.2012, sau 
a contractului subsecvent nr. C2/52685 2/20.07.2012. 
 

     Decizia civilă nr. 57/16.01.2014 
        Dosar nr. 11591/118/2012 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr.11591/118/2012, 

reclamanta [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC [...] SRL, ca prin hotărâre judecătorească să 
se dispună: 

- constatarea rezilierii Acordului Cadru nr. C2/42656/28.05.2012: 
- obligarea pârâtei la plata de despăgubirii faţă de autoritatea contractantă, reprezentând 

diferenţă de preţ între valoarea produselor contractate prin contractul cadru şi preţul 
produselor ce vor fi achiziţionate ca urmare a refuzului de onorare a obligaţiilor contractuale 
asumate, respectiv furnizare de produse; 

- obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere calculate conform art. 11.1 din 
contract în cuantum de 95,75 lei, pentru 78 de zile calculate până la data de 10.10.2012 şi 0,01% 
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din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, precum şi în continuare până la data 
pronunţării hotărârii prin care se va constata rezilierea acordului cadru. 

Prin precizările depuse la dosar de reclamantă, la data de 10.06.2013, s-a solicitat ca prin 
hotărâre judecătorească să se dispună, în sensul: 

- constatării rezilierii contractului cadru şi a contractului subsecvent nr.2;  
- obligării pârâtei la plata despăgubirilor faţă de reclamantă în cuantum de 3.415 lei, 

reprezentând diferenţă de preţ între valoarea produselor contractate prin contractul cadru şi 
preţul produselor ce vor fi achiziţionate ca urmare a refuzului de onorare a obligaţiilor 
contractuale asumate, respectiv furnizare de produse; 

- obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere calculate conform art. 11.1 din 
contract în cuantum de 95,75 lei calculate până la data de 10.10.2012. 

Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că a încheiat cu pârâta SC [...] SRL, în 
urma derulării procedurii de achiziţii publice, Acordul cadru nr. C2 42656/28.05.2012, în baza 
acestuia, fiind încheiate contractele subsecvente nr. 1/28.05.2012 şi nr.2/28.05.2012, în temeiul 
cărora s-a livrat 28,10 % din cantitatea maximă contractată.  

Mai arată reclamanta că, în cadrul contractului subsecvent nr. 2, la data de 23.07.2012 s-a 
transmis comanda nr. 48 pentru o cantitate de 3.000 kg cu grafic de livrare astfel: 1.500 kg la 
24.07.2012 şi 1.500 kg la 31.08.2012, din întreaga cantitate fiind livrată doar cantitatea de 1.344 kg 
la data de 09.08.2012, fapt pentru care s-a revenit la data de 30.08.2012 cu comanda nr.55 pentru 
livrarea diferenţei de 1.656 kg cu termen de livrare 07.09.2012, ce însă nu a fost onorată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 2649/08.10.2013, Tribunalul Constanţa respinge acţiunea ca 
nefondată, reţinând în esenţă, următoarele:  
 Între reclamantul [...] şi pârâta SC [...] SRL, s-a încheiat Acordul cadrul nr. C2 42656 din 
28.05.2012, prin care pârâta s-a obligat ca, în baza contractelor subsecvente ce urmau a se încheia, 
să furnizeze reclamantului cantitatea previzionata de minim 14.500 kg-maxim 19.000 kg biscuiţi 
populari, durata contractului fiind stabilită la 16 luni, urmând să înceteze la 28.09.2013. 

Mai reţine instanţa de fond că, ulterior, părţile au încheiat şi contractul subsecvent nr. 
1/28.05.2012 cu valabilitate între 28.05.2012 si 15.07.2012, pentru cantitatea de 4.000 kg biscuiţi, 
precum şi contractul subsecvent nr. 2 din 20.07.2012 cu valabilitate în perioada 23.07.2012-
10.10.2012, pentru cantitatea de 3000 kg biscuiţi, menţionându-se că, în cadrul contractului 
subsecvent nr. 2 a transmis două comenzi la data de 23.07.2012 şi 30.08.2012 pentru livrarea 
cantităţii de 3.000 kg biscuiţi, nefăcând însă dovada afirmaţiilor cu înscrisurile respective.  

Conform art. 9 din contractul subsecvent nr.2, a constatat instanţa de fond că, principala 
obligaţie a furnizorului era de a furniza produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea comenzii, însă, cum 
reclamantul nu a făcut dovada emiterii şi transmiterii comenzii invocate, nu a putut reţine că, pârâta 
şi-ar fi încălcat obligaţia asumată de a livra în termen de 5 zile de la comunicarea comenzii. 
 Cu privire la faptul că reclamanta a solicitat constatarea rezilierii contractului cadru şi a 
contractului subsecvent nr.2, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

Potrivit art.1550 NCC: 
„ alin.1 - Rezoluţiunea poate fi dispusă de instanţă, la cerere, sau, după caz, poate fi 

declarată unilateral de către partea îndreptăţită 
alin. 2 - De asemenea, în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă părţile au convenit 

astfel, rezoluţiunea poate opera de plin drept.” 
 În cauză, în Acordul Cadru nr.C2/42656/28.05.2012, părţile nu au prevăzut un pact 
comisoriu, astfel încât, apreciază instanţa de fond că, incident în speţă este doar alineatul 1 al 
textului de lege menţionat şi, întrucât reclamanta nu a precizat temeiul juridic al cererii, din modul 
de formulare a obiectului acţiunii, se deduce că, rezilierea a avut loc prin declaraţia unilaterală a 
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reclamantului, instanţa fiind chemată a constata această reziliere, cu consecinţa obligării pârâtei la 
plata daunelor interese. 
 Faţă de reţinerile sus expuse, arată instanţa de fond că rezoluţiunea/rezilierea unilaterală este 
reglementată de art.1552 NCC, potrivit căruia: 

„alin.1 - Rezoluţiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisă a 
debitorului atunci când părţile au convenit astfel, când debitorul se află de drept în întârziere ori 
când acesta nu a executat obligaţia în termenul fixat prin punerea în întârziere. 

alin.2 - Declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere trebuie făcută în termenul de prescripţie 
prevăzut de lege pentru acţiunea corespunzătoare acestora. 

alin.3 - În toate cazurile, declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere se înscrie în cartea 
funciară ori, după caz, în alte registre publice, pentru a fi opozabilă terţilor. 

alin.4 - Declaraţia de rezoluţiune este irevocabilă de la data comunicării ei către debitor 
sau, după caz, de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).”, ori, în speţă, din înscrisurile de 
la dosar, reiese că reclamantul nu a pus în întârziere societatea pârâtă şi nu a emis  o declaraţie de 
reziliere a contractului, în consecinţă, neputându-se constata intervenită rezilierea Acordului Cadru 
nr. C2/42656/28.05.2012. 

Pentru aceleaşi motive, instanţa de fond a respins şi cererea de constatare a rezilierii 
contractului subsecvent nr.2/2012 reţinând, în plus, faptul că reclamantul nu a făcut dovada că ar fi 
emis o comandă de livrare şi că aceasta nu ar fi fost onorată de pârâtă. 

Mai mult, cu privire la  contractul subsecvent nr. 2/23.07.2012, instanţa de fond reţine că 
acesta s-a încheiat pentru perioada cuprinsă între 23.07.2012 şi 10.10.2012, iar acţiunea a fost 
înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 09.10.2012, deci cu o zi înainte de încetarea 
contractului prin ajungere la termen. 

Totodată se arată că, deşi contractul subsecvent nr. 2 conţine în cuprinsul său un pact 
comisoriu, în condiţiile în care contractul nu mai este  în vigoare la data pronunţării, iar părţile nu au 
executat nimic din obligaţiile asumate, nu se poate constata rezilierea acestuia, contractul fiind 
rămas oricum fără efect, ca urmare a ajungerii la termen. 

Mai reţine instanţa de fond că nu este întemeiată nici cererea de obligare la plata 
penalităţilor de întârziere, nefiind dovedit refuzul pârâtei de a-şi executa obligaţia de livrare, în 
condiţiile stipulate în contract. 

În ceea ce priveşte daunele interese, s-a reţinut că, potrivit art.1516 alin.1 NCC 
„Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei”, iar „Creditorul are 
dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este 
consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei.”, 
însă, deşi în cererea de chemare în judecată reclamantul a pretins despăgubiri pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor contractuale egale cu diferenţa de preţ suportată pentru achiziţionarea aceluiaşi produs 
de la alt furnizor, în cauză nu s-a făcut vreo dovadă în sensul că reclamanta ar fi cumpărat biscuiţi de 
la alt furnizor şi că ar fi plătit un preţ mai mare, astfel încât instanţa de fond a apreciat în sensul 
respingerii şi acestui capăt de cerere, ca nefondat. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs [...], fără indicarea temeiului de drept, cu 
următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Instanţa de fond în mod greşit a interpretat actul dedus judecăţii şi a schimbat înţelesul 
solicitării recurentei”, aceasta fiind formulată pentru a se constata rezilierea acordului cadru ca o 
consecinţă a neonorării obligaţiilor contractuale, în sensul că, furnizorul său nu şi-a onorat 
obligaţiile (conform înscrisurilor depuse la dosar - notificare de punere în întârziere, contract şi 
comenzi ferme), aspecte prevăzute în cadrul art.70 din H.G. nr.925/2006, conform cărora, nu mai 
putea menţine raportul juridic cu acest furnizor. 
 Astfel, se susţine că, deoarece [...] nu desfăşoară activităţi comerciale, iar clauza de reziliere 
se referea doar la motive neprevăzute ce aduc atingere intereselor comerciale ale părţii, posibilitatea 
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recurentei, conform calităţii pe care o avea, era doar de a se adresa instanţei judecătoreşti potrivit 
art.286 din O.U.G. nr.34/2006, pentru a constata că neonorarea obligaţiilor contractuale de către 
furnizor are ca drept consecinţă rezilierea acordului-cadru, din această constatare decurgând apoi şi 
celelalte capete de cerere privind despăgubirile şi penalităţile de întârziere. 
 Mai susţine recurenta că obiectul contractului cadru, respectiv al contractului subsecvent, îl 
constituie achiziţia de biscuiţi şi nu de ulei, aşa cum greşit a reţinut prima instanţă. 
 Având în vedere faptul că reclamanta nu putea achiziţiona acelaşi produs de la un alt 
furnizor, decât dacă cel care era parte în contract nu răspundea solicitărilor sale (fapt ce ducea la 
rezilierea acordului cadru cu acesta), solicită admiterea recursului şi modificarea în parte a 
sentinţei recurate, în sensul admiterii cererii de constatare a rezilierii Acordului Cadru nr.C2/ 
42656/28.05.2012, prin neonorarea obligaţiilor contractuale de către furnizor. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 

Reclamanta [...], conform precizărilor depuse la dosar la data de 10.06.2013, a solicitat în 
contradictoriu cu pârâta SC [...] SRL, ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

 - să se constate rezilierea contractului cadru şi a contractului subsecvent nr.2;  
- obligarea pârâtei la plata despăgubirilor faţă de reclamantă în cuantum de 3.415 lei 

reprezentând diferenţă de preţ, între valoarea produselor contractate prin contractul cadru şi 
preţul produselor ce vor fi achiziţionate ca urmare a refuzului de onorare a obligaţiilor 
contractuale asumate, respectiv furnizare de produse; 

- obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere calculate conform art. 11.1 din 
contract în cuantum de 95,75 lei calculate până la data de 10.10.2012, cu motivarea sus expusă. 

Prin Sentinţa civilă nr. 2649/08.10.2013, Tribunalul Constanţa respinge acţiunea ca 
nefondată, cu motivaţia relevată, acestea fiind condiţiile în care a fost abordată calea de atac a 
recursului, de reclamanta [...], ce critică hotărârea pronunţată de instanţa de fond invocând aspecte 
ce pot fi apreciate ca făcând referire la dispoziţiile art.304 pct.9 Cod pr.civilă, respectiv: 
„Hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită 
a legii”. 

În referire la situaţia de fapt, Curtea reţine: 
Părţile au perfectat Acordul Cadru nr.C2/42656/28.05.2012, prin care intimata pârâtă SC 

[...] SRL s-a obligat, în calitate de furnizor să procedeze la livrarea, vânzarea către recurenta 
reclamantă, a unei cantităţi minime de 14.500 kg – maxime 19.000 kg Biscuiţi Popular (art.5.1 
contract), cu menţiunea unei cantităţi previzionate a fiecărui contract subsecvent de minim 906 kg – 
maxim 19.000 kg Biscuiţi Popular (art.5.2 contract) preţul convenit de părţi pentru produsele 
livrate fiind stabilit la suma de 3,30 lei/kg fără TVA, adică 62.700 lei pentru întreaga cantitate, la 
care se adăugă 15.048 lei reprezentând TVA (art.4 contract), durata acordului cadru fiind stabilită 
pentru o perioadă de 16 luni, cu precizarea încetării acestuia la data de 28.09.2013 (art.6.1 şi art.6.2 
contract). 

Totodată, reţine Curtea că, ulterior, părţile au încheiat contractele subsecvente: 
- nr. C2/42678 1/28.05.2012, cu valabilitate 28.05.2012-15.07.2012, pentru cantitatea de 

4.000 kg Biscuiţi Popular  şi 
 - nr. C2/52685 2/20.07.2012, cu valabilitate în perioada 23.07.2012 – 10.10.2012, pentru 
cantitatea de 3.000 kg Biscuiţi Popular.  
 În condiţiile date reţine Curtea că, atât prin acţiunea dedusă judecăţii, cât şi prin motivele de 
recurs, recurenta a susţinut în esenţă că „în cadrul contractului subsecvent nr.2 a transmis două 
comenzi la data de 23.07.2012 şi 30.08.2012 pentru livrarea unei cantităţi de 3.000 kg Biscuiţi 
Popular”, fără însă a face dovada în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil potrivit cărora 
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„Cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”, acestor susţineri, aşa după 
cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond. 
 În acelaşi sens apreciază Curtea că, procedând la interpretarea clauzelor contractuale, astfel 
cum ele au fost stipulate în conţinutul art.9 din contractul subsecvent nr. C2/52685 2/20.07.2012, în 
mod legal şi temeinic instanţa de fond a avut în vedere că principala obligaţie a furnizorului era 
aceea de a furniza produsele la standardele şi performantele prezentate în propunerea tehnică, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea comenzii, astfel că, odată ce recurenta nu a făcut 
dovada transmiterii comenzilor invocate, legal s-a reţinut de către instanţa de fond, a nu se putea 
aprecia că, intimata şi-ar fi încălcat obligaţia asumată privind livrarea în termen de 5 zile de la 
comunicare a comenzii. 
 În referire la probleme de drept, aplicabile speţei, Curtea reţine: 
 Motivând recursul, fără a invoca expres excepţia necompetenţei funcţionale a instanţei în 
soluţionarea cauzei, recurenta a arătat că „a solicitat constatarea rezilierii Acordului cadru ca 
urmare a neonorării obligaţiilor contractuale, respectiv incapacitatea de a se continua 
angajamentul asumat prin acordul cadru de către furnizorul de produse, în conformitate cu 
prevederile art.286 din O.U.G. nr.34/2006 şi art.70 din H.G. nr.925/2006”, dând a se înţelege că, în 
mod nelegal, acţiunea a fost soluţionată de o secţie necompetentă funcţional, respectiv de Secţia a II-
a Civilă din cadrul Tribunalului Constanţa. 
 În aceste condiţii, Curtea procedând la respectarea dispoziţiilor art.137 Cod pr.civilă 
potrivit cărora „Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de 
fond, care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii”, a înţeles a examina 
susţinerile recurentei, cu prioritate, constatând că acestea sunt nefondate şi pe cale de consecinţă 
urmează a fi respinse, pentru că: 
 Chiar dacă este real că Acordul Cadru nr.C2/42656/28.05.2012 a fost perfectat urmare 
desfăşurării unei proceduri de achiziţie publică organizată de autoritatea contractantă – recurentul 
[...] – în perioada martie - mai 2012 totuşi, capetele de cerere din acţiune aşa după cum a fost 
precizată de recurentă fac referire la: 

- constatarea rezilierii contractului cadru şi a actelor subsecvente, respectiv a 
contractului subsecvent nr. C2/52685 2/20.07.2012  şi 
 - obligarea intimatei la plata unor penalităţi de întârziere, şi a daunelor interese cu titlu 
de despăgubiri pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. 
 În atare situaţie, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, procedând la soluţionarea cauzei, 
instanţa de fond a avut în vedere dispoziţiile cuprinse în art.1550 NCC cu referire la art.1552 NCC, 
neputându-se reţine că, speţei ar fi fost necesar a i se da dezlegare în procedura contenciosului 
administrativ ce guvernează regulile privind achiziţiile publice. 
 Cu alte cuvinte, apreciază Curtea că simplul fapt al perfectării contractului a cărei reziliere se 
solicită, ca de altfel şi a actelor subsecvente, nu atrage obligativitatea soluţionării cauzei de instanţa 
de contencios administrativ, odată ce petitul acţiunii şi motivaţia acesteia, precum şi susţinerile 
făcute prin calea de atac abordată, trimit la nerespectarea clauzelor contractuale, deci la 
procedura dreptului comun. 

În această situaţie, Curtea reţine că, odată ce în Acordul Cadru nr.C2/42656/28.05.2012 
părţile nu au prevăzut un pact comisoriu pentru a putea fi aplicabile dispoziţiile art.1550 alin.2 
NCC, potrivit cărora „De asemenea, în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă părţile au 
convenit astfel, rezoluţiunea poate opera de plin drept.”, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a 
avut în vedere că, în speţă, sunt incidente dispoziţiile cuprinse în art.1550 alin.1 NCC conform cu 
care „Rezoluţiunea poate fi dispusă de instanţă, la cerere, sau, după caz, poate fi declarată 
unilateral de către partea îndreptăţită”. 

Totodată, apreciază Curtea că legală şi temeinică este reţinerea instanţei de fond privind 
faptul că, în speţă, reclamantul recurent nu a solicitat instanţei a dispune rezilierea contractului şi a 
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actului subsecvent, ci a solicitat constant pe parcursul judecăţii, inclusiv în calea de atac abordată 
„să se constate intervenită rezilierea acestora”, în condiţiile în care reclamantul nu a precizat 
temeiul juridic al acţiunii, iar din modul de formulare a obiectului său se deduce că rezilierea a 
avut loc prin declaraţia unilaterală a acestuia, instanţa fiind chemată numai să constate rezilierea, 
cu consecinţa obligării pârâtei la plata daunelor interese. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că toate susţinerile recurentei privind modul de soluţionare a 
acţiunii sunt nefondate urmând a fi respinse, pentru că, în speţă, nu a operat o „interpretare greşită a 
actului juridic dedus judecăţii”, nefiind schimbat înţelesul solicitării recurentei deoarece într-adevăr 
rezoluţiunea/rezilierea unilaterală este reglementată de dispoziţiile cuprinse în art.1552 NCC, iar 
din probatoriul administrat nu rezultă că recurenta a respectat sus menţionata dispoziţie legală, în 
sensul de a fi pus în întârziere societatea intimată, sau de a fi emis o declaraţie de reziliere a 
Acordului Cadru nr.C2/42656/28.05.2012, sau a contractului subsecvent nr. C2/52685 
2/20.07.2012, împrejurări de fapt ce determină Curtea a concluziona că, în mod legal şi temeinic, 
instanţa de fond a dispus în sensul respingerii acţiunii ca nefondată. 

Pentru aceleaşi considerente, reţine Curtea că legal şi temeinic instanţa de fond a respins 
ca nefondată cererea de obligare a intimatei la plata de penalităţi de întârziere, atât timp cât nu 
s-au produs dovezi în sensul legii privind refuzul intimatei de a-şi executa obligaţiile de livrare, în 
condiţiile stipulate în contract, cum de altfel, legal şi temeinic instanţa de fond a respins ca 
nefondată cererea de obligare a intimatei la plata de daune interese, faţă de conţinutul 
dispoziţiilor art.1516 alin.1 NCC neproducându-se dovezi în sensul că, datorită nerespectării 
clauzelor contractuale s-ar fi produs un prejudiciu pe care intimata i l-a cauzat şi care este, 
consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat, sub toate aspectele. 

 
13. Deschidere procedură insolvenţă. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive. 

 
Art.17 din Decretul nr.167/1958 

Art.92 alin.3 din OG nr. 92/2003 
Art.133 lit.b din OG nr.92/2003.  

 
Critica referitoare la nesocotirea de către creditoare a dispoziţiilor art. 230 Cod pr. fiscală 

este lipsită de relevanţă câtă vreme debitoarea prin documentele întocmite unilateral şi depuse sub 
semnătură privată, a menţionat expres obligaţiile sale restante către bugetul general consolidat al 
statului, ceea ce reprezintă un act de recunoaştere voluntară expresă a datoriei sale, împrejurare 
care atrage incidenţa dispoziţiilor art.133 lit.b din OG nr.92/2003.  

Potrivit dispoziţiilor art.92 alin.3 din OG nr. 92/2003, efectele intervenirii acestui caz de 
întrerupere a cursului prescripţiei extinctive sunt cele reglementate de dispoziţiile dreptului comun 
privitoare la prescripţia extinctivă sub imperiul cărora a început să curgă, respectiv art.17 din 
Decretul nr.167/1958, potrivit cărora întreruperea şterge prescripţia începută înainte de a se fi ivit 
împrejurarea care a întrerupt-o, după întrerupere începând să curgă o nouă prescripţie. 

Câtă vreme nu a intervenit cursul prescripţiei, ultima recunoaştere a datoriei de către 
debitoare fiind la 31.12.2011 - dată de la care începe să curgă un nou termen de 5 ani pentru 
executarea silită, - nu sunt aplicabile dispoziţiile art.176 din OG nr.92/2003 referitoare la scăderea 
creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitor, potrivit art. 134.   
 

     Decizia civilă nr. 88/22.01.2014 
        Dosar nr. 421/88/2013 
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Prin Sentinţa civilă nr. 2814/28.05.2013 Tribunalul Tulcea a respins excepţia de tardivitate 
a formulării contestaţiei de către debitoare, ca nefondată. 

A respins excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită colectivă conform Legii 
nr.85/2006, invocată de debitoare, ca nefondată. 

A respins contestaţia formulată debitoarea contestatoare SC [...] SRL, ca nefondată. 
A admis cererea de deschidere a procedurii prevăzută de Legea nr.85/2006, formulată de 

creditoarea DGFP TULCEA. 
În temeiul art.3 pct.24 raportat la art.1 alin.1 şi art.33 alin.6 din Legea nr. 85/2006, a dispus 

deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de debitoarea SC [...] SRL şi a fost 
desemnat în calitate de administrator judiciar pe [...] pentru a exercita atribuţiile prevăzute de art.20 
din Legea nr.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte 
atribuţii care îi revin. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut în referire la excepţia de 
tardivitate că este neîntemeiată deoarece faţă de dispoziţiile art.33 alin.(2) din Legea nr.85/2006 
cererea creditoarei a fost comunicată debitoarei la data de 7 februarie 2013, iar contestaţia a fost 
expediată prin poştă la data de 18.02.2013 în termenul de 10 zile prevăzut de lege. 
 Cu privire la excepţia de prescripţie a dreptului de a cere executarea colectivă instanţa a 
reţinut că este nefondată deoarece dispoziţiile art.131 din OG nr.92/2003 prevăd că „Dreptul de a 
cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care a luat naştere acest drept „. 
 Dispoziţiile Legii nr.99/1999, privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, 
reglementează în cuprinsul Titlului VI, regimul juridic al garanţiilor mobiliare, precizând că avizul 
de garanţie înscris în Arhiva Electronică de Garanţii  Reale Mobiliare reprezintă titlu executoriu. 
 Potrivit art.133 lit.c din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, „pe data îndeplinirii¸ în cursul executării silite, a unui act de executare 
silită”, termenul de prescripţie privitor la executarea silită a creanţelor fiscale se întrerupe, iar 
potrivit art.142 pct.4 din OG nr.92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, executarea 
silită a creanţelor fiscale nu se perimă. 
 De asemenea, pentru a preîntâmpina prescrierii dreptului de a cere executarea silită a 
creanţelor fiscale, organul fiscal de executare A.F.P. Tulcea a procedat la întocmirea următoarelor 
acte de executare silită: Aviz iniţial de Garanţie nr.2166/16.02.2006, aviz iniţial de garanţie nr. 
2517/21.11.2007, aviz de prelungire garanţie nr. 3081/14.02.2011, aviz prelungire garanţie nr. 
3507/20.11.2012, precum şi confirmările de primire din data de 04.05.2006, 28.02.2011 şi 
5.12.2012, instanţa reţinând şi incidenţa dispoziţiilor art.133 lit.b din OG nr.92/2003 potrivit cărora 
„pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a 
unui act voluntar de plată a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii în orice alt 
mod a datoriei”. 
 In aceste condiţii  înscrierea de către contestatoarea-debitoare în situaţiile financiare depuse 
la organul fiscal de executare A.F.P. Tulcea în data de 31.12.2006, 31.12.2010 şi 31.12.2011, sub 
semnătură privată, a cuantumului obligaţiilor restante către bugetul general consolidat al statului, 
reprezintă un act voluntar de recunoaştere a datoriei, care, aşa cum s-a arătat anterior duce la 
întreruperea termenului de prescripţie a dreptului de a solicita executarea silită a creanţelor fiscale. 

In data de 23.09.2001, precum şi în data de 20.11.2006, organul fiscal de executare a eliberat 
contestatoarei-debitoare S.C. [...] SRL Tulcea, certificatele de atestare fiscală nr.32948 şi nr.41066. 
 In speţă, creditoarea a făcut dovada cu înscrisuri depuse la dosarul cauzei, că are o creanţă 
certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 483.755 lei faţă de debitoare, de mai mult de 90 de zile, situaţie 
în care se prezumă că debitoarea se află în stare de insolvenţă, prezumţie care nu a fost răsturnată şi 
în consecinţă, a fost respinsă contestaţia ca nefondată. 
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 A fost admisă cererea creditoarei  D.G.F.P. Tulcea şi în temeiul art.3 pct.24 raportat la art.1 
alin.1 şi art.33 alin.6 din Lg.85/2006, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă 
generală faţă de debitoarea SC [...] SRL cu sediul în Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea. 

Având în vedere cererea societăţii debitoare, în cauză a fost desemnat, în calitate de 
administrator judiciar pe [...], pentru a exercita atribuţiile prevăzute de  art.20 din Legea nr.85/2006 
şi pe cele care îi vor fi stabile de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin 
conform legii şi pentru care se va stabili o retribuţie în cuantum de 10 lei lunar. 
 Împotriva hotărârii mai sus menţionate a declarat recurs debitoarea SC [...] SRL care a 
criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică. 

În motivarea recursului arată că creanţa reclamată de DGFP Tulcea este prescrisă, contrar 
celor reţinute de instanţa de fond deoarece, pe de o parte, avizele de garanţie invocate de intimată ca 
fiind acte de executare întreruptivă a prescripţiei dreptului de a cere executarea silită nu reprezintă,  
în drept, acte de executare silită, iar pe de altă parte nu poate fi valorificat ca act de recunoaştere a 
creanţei depunerea de către societatea debitoare a situaţiilor periodice fiscale în care sunt evidenţiate 
sumele datorate la bugetul de stat. 

Prin urmare, cel mult avizele iniţiale ar fi putut fi asimilate titlurilor executorii ca acte de 
executare, nu însă şi avizele de prelungire invocate de intimată ca acte de întrerupere a prescripţiei.  

Recunoaşterea întreruptivă de prescripţie a executării silite trebuie să fie expresă neechivocă. 
Ea nu poate fi valorificată pe cale de interpretare. 

În al doilea rând, prin procesul verbal nr. 19519/14.11.2007, societatea debitoare a fost 
declarată de către intimată în stare de insolvabilitate. Astfel cum reiese din reglementarea legală a 
insolvabilităţii, respectiv art. 172 Cod procedură fiscală şi Ordinul nr. 447/13.06.2007, creanţele 
fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili pentru care se continuă executarea silită şi care 
sunt aflate în evidenţa curentă vor fi scăzute din aceste evidenţe la împlinirea termenului de 
prescripţie a dreptului de a cere executarea silită. 

Prin urmare şi din această perspectivă, creditoarea intimată nu mai poate valorifica creanţa 
prescrisă nici în sensul Legii nr. 85/2006 privind insolvenţa. 

La data de 12.08.2013 recurenta debitoare a depus la dosar completări la cererea de recurs în 
sensul că solicită suspendarea efectelor sentinţei recurate până la judecarea recursului. 

Administratorul judiciar al debitoarei prin apărătorul ales a solicitat respingerea recursului 
declarat de debitoare ca nefondat şi menţinerea hotărârii pronunţată de instanţa de fond ca fiind 
legală şi temeinică. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 
dispoziţiile art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat pentru 
următoarele considerente: 

Curtea constată că recurenta nu contestă prin prezentul recurs starea de insolvenţă, ci doar 
afirmă că procedura de executare colectivă reglementată de Legea nr. 85/2006 nu poate fi deschisă, 
afirmând incidenţa excepţiei prescrierii dreptului la executare silită al creditoarei faţă de debitoare.  

Critica referitoare la nesocotirea de către creditoare a dispoziţiilor art. 230 Cod pr. fiscală 
este lipsită de relevanţă câtă vreme debitoarea prin documentele întocmite unilateral şi depuse la 
31.12.2006, 31.12.2010 şi 31.12.2011, sub semnătură privată, a menţionat expres obligaţiile sale 
restante către bugetul general consolidat al statului, ceea ce reprezintă un act de recunoaştere 
voluntară expresă a datoriei sale, împrejurare care atrage incidenţa dispoziţiilor art.133 lit.b din OG 
nr.92/2003.  

Potrivit dispoziţiilor art.92 al.3 din OG nr.92/2003, efectele intervenirii acestui caz de 
întrerupere a cursului prescripţiei extinctive sunt cele reglementate de dispoziţiile dreptului comun 
privitoare la prescripţia extinctivă sub imperiul cărora a început să curgă, respectiv art.17 din 
Decretul nr.167/1958, potrivit cărora întreruperea şterge prescripţia începută înainte de a se fi ivit 
împrejurarea care a întrerupt-o, după întrerupere începând să curgă o nouă prescripţie. 
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Câtă vreme nu a intervenit cursul prescripţiei, ultima recunoaştere a datoriei de către 
debitoare fiind la 31.12.2011 - dată de la care începe să curgă un nou termen de 5 ani pentru 
executarea silită, - nu sunt aplicabile dispoziţiile art.176 din OG nr.92/2003 referitoare la scăderea 
creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitor, potrivit art. 134.   

 Pe cale de consecinţă, fiind îndeplinite cerinţele art.3 din Legea nr. 85/2006 pentru 
formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoare, aceasta fiind lipsită 
de lichidităţi pentru acoperirea creanţei, Curtea apreciază legalitatea hotărârii judecătorului sindic, 
criticile aduse de debitoare fiind vădit neîntemeiate, sens în care, în temeiul art.312 din Codul de 
procedură civilă,  recursul va fi respins ca nefondat. 

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării hotărârii de deschidere a procedurii 
insolvenţei, Curtea apreciază că faţă de faptul că recursul s-a aflat în stare de judecată, o astfel de 
cerere este rămasă fără obiect, urmând a fi respinsă.   

 
 

14. Deschidere procedură insolvenţă. Suspendare executare. Verificarea caracterului 
cert, lichid și exigibil al creanței pretinse de creditoare. 

 
Art. 134 din Legea nr. 85/2006 

 
După deschiderea procedurii (ce a avut loc prin sentinţa civilă nr. 1900/18.06.2013) 

debitoarea a efectuat plăţi către creditorul titular al cererii de deschidere a procedurii  insolvenţei, 
fapt ce a determinat formularea de către acesta a unei cereri de renunţare la judecată. Această 
manifestare de voinţă a creditorului nu poate produce efectele generale din dreptul comun, acelea 
de desistare voluntară de soluţionarea unei cereri de chemare în judecată, consecinţa urmărită fiind 
cea a încetare a demersului   judiciar. 

Dată fiind natura acestei proceduri a insolvenţei de a fi una colectivă, pentru asigurarea 
pasivului debitorului aflat în insolvenţă, caracterizată prin participarea tuturor creditorilor 
recunoscuţi la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute prin legea nr. 
85/2006, desistarea voluntară a unuia prin renunţarea la judecată nu produce nici un efect asupra 
acestei proceduri. 

Astfel, singura posibilitate de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii este cea 
reglementată de art. 134 din Legea nr. 85/2006, în care se arată că „în cazul procedurii deschise în 
urma formulării cererii introductive de către debitor, în condiţiile art. 32, dacă judecătorul sindic 
constată, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, că nu s-a 
depus nicio cerere, va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de 
deschidere a procedurii.” 
 

     Decizia civilă nr. 451/02.06.2014 
        Dosar nr. 11172/118/2012 

 
Creditoarea SC [...] SRL prin lichidator judiciar CII [...] a solicitat instanţei deschiderea 

procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC [...] SRL împotriva căreia deţine o creanţă în valoare de 
86.180 lei reprezentând contravaloarea închirierii unor bunuri. 

În considerentele cererii introductive, creditoarea a învederat că între părţi au existat relaţii 
comerciale, în temeiul cărora creditoarea a închiriat debitoarei pe o perioadă de 2 luni o serie de 
utilaje, fapt pentru care au fost emise facturi în valoare totală de 86.180 lei, însuşite la plată de către 
debitoare. 
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Apreciind că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile şi al cărei 
cuantum este superior valorii prag, creditoarea a susţinut că debitoarea este prezumată a fi în 
insolvenţă şi prin urmare solicită admiterea cererii. 
 Prin sentinţa civilă nr.1900 din 18.06.2013 Tribunalul Constanţa a respins, ca 
neîntemeiată, contestaţia debitoarei SC [...] SRL, a admis cererea formulată de creditoarea SC [...] 
SRL prin administrator judiciar C.I.I. [...], şi în temeiul art.33 alin 4 din Legea privind procedura  
insolvenţei a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC [...]  SRL. 

Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
 Creditoarea SC [...] SRL deţine împotriva debitoarei SC [...] SRL o creanţă în valoare de 
86.180 lei reprezentând contravaloarea închirierii unor utilaje. 
 Cât timp creanţa afirmată de creditoare rezultă din facturile fiscale însuşite de către 
debitoare, aceasta nu mai poate contesta caracterul cert, lichid şi exigibil, iar în ce priveşte plăţile 
efectuate s-a constatat avute în vedere de creditoare, astfel cum rezultă din fişa analitică. 
 Aşadar, creditoarea beneficiază de prezumţia de insolvabilitate a debitoarei statuată de art. 3 
pct. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006, cât timp datoria în cuantum de 86.180 lei (superioară valorii prag 
reglementată de art. 3 pct. 12) nu a fost achitată după 90 de zile de la scadenţă. 

Debitoarea nu a reuşit să răstoarne prezumţia relativă de insolvabilitate, nedovedind că 
dispune de suficiente disponibilităţi băneşti pentru a achita datoria către creditoare sau că va obţine 
în scurt timp fonduri în acest sens. 

Faţă de cele prezentate, instanţa a apreciat ca fiind neîntemeiată contestaţia promovată de 
debitoarea SC [...] şi că aceasta din urmă se află în stare de insolvenţă, astfel că, în temeiul art. 33 
alin. 4, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs debitoarea SC [...] SRL care a criticat-o sub 
aspectele: 

În  mod greşit a reţinut prima instanţă că SC [...] SRL deţine împotriva debitoarei SC [...] 
SRL o creanţă în valoare de 86.180 lei reprezentând contravaloarea închirierii unor utilaje, contrar 
actelor de la dosar, creanţa afirmată de creditoare rezultă din facturile fiscale însuşite de către 
debitoare, aceasta nu mai poate contesta caracterul cert, lichid şi exigibil, iar în ce priveşte plăţile 
efectuate au fost avute în vedere, astfel cum rezultă din fişa analitică. 

Fişa analitică nici nu analizează corect plăţile efectuate de recurentă şi împrejurarea că a 
contestat valoarea acestora prin raportare la activitatea desfăşurată. 

A făcut dovada că suma datorată nu este aceasta, ci o sumă mult mai mică, sub valoarea 
prag. 

În mod eronat se susţine că nu a făcut dovada că deţine mijloace de plată a datoriei deşi a 
depus la dosar rulaje privind activitatea desfăşurată anterior formulării cererii dar şi pe parcursul 
procedurii. 

Cuantumul creanţei invocate de către intimata creditoare în susţinerea cererii de deschidere a 
procedurii insolvenţei nu este cel real. Recurenta debitoare datorează în prezent suma de 51.675 lei 
reprezentând contravaloarea închirierii unor bunuri, ca urmare a trei plăţi parţiale efectuate. 

Creanţa pentru realizarea căreia s-a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei  
nu îndeplineşte condiţiile caracterului cert, lichid şi exigibil, astfel cum sunt acestea definite de 
dispoziţiile art.379 alin.3 şi 4 Cod pr.civilă. 

Recurenta contestă sumele rezultate din convenţia părţilor şi facturile emise în  contul 
serviciilor prestate, care nu au fost acceptate la plată de către debitoare. 

Caracterul lichid nu rezultă, debitul neavând un caracter determinat. Creanţa intimatei 
creditor nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.27 din Legea nr.85/2006 pentru a putea admite 
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Instanţa de fond nu a observat că această creanţă nu este certă şi nici exigibilă deoarece nu 
este menţionată în titlu, iar pe de altă parte nici nu s-a dovedit instanţei în condiţiile art.1169 Cod 
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civil modalitatea de calcul a sumei pentru a se verifica dacă recurenta datorează suma şi ce 
reprezintă aceasta, împrejurare ce rezultă din actele dosarului în sensul că o parte din debit a fost 
achitat. 

A probat că nu se află în stare de insolvenţă comercială, acea stare a patrimoniului 
debitorului caracterizat prin incapacitate vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani 
disponibile ceea ce nu este cazul în speţă. 
 Procedura nu se aplică în cazul în care debitorul, deşi are lichidităţi, refuză dintr-un motiv 
sau altul, cu bună sau rea credinţă plata. Într-un asemenea caz creditorii au la dispoziţie calea 
executării silite în condiţiile dreptului comun. 

Reclamanta, chiar dacă a înţeles să-şi întemeieze acţiunea pe dispoziţiile Legii nr.85/2006, 
nu a înţeles să-şi motiveze cererea în considerarea dispoziţiilor imperative şi speciale specifice 
acestei proceduri, ci a motivat o cerere în pretenţii pe calea dreptului comun. 

Mai arată recurenta că este supusă unei forme extrem de evidente şi agresive de şantaj pe 
toate planurile relaţiilor contractuale dintre ea şi creditoare. 

Neplata sumelor de bani invocate de către creditoare cu titlu de creanţe certe, lichide şi 
exigibile, nu prezintă nici un fel de legătură cu existenţa sau inexistenţa fondurilor băneşti necesare 
pentru acoperirea lor, refuzul recurentei de plată fiind determinat de inexistenţa caracterului cert al 
acestora. 

Mai susţine recurenta că nu se află în insolvenţă, are în derulare contracte, are angajaţi, 
doreşte continuarea activităţii. 

Solicită admiterea recursului şi rejudecând admiterea contestaţiei cu consecinţa respingerii 
cererii introductive ca neîntemeiată.  

Curtea, examinând recursul prin prisma criticilor formulate şi a temeiurilor de drept 
indicate, reţine caracterul său nefondat pentru următoarele considerente: 

Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei a fost pronunţată la data de 18.06.2013 de 
către Tribunalul Constanţa, la cererea creditoarei SC [...] SRL Bârlad prin administratorul judiciar al 
acesteia, pentru o creanţă de 86 180 lei, ce a fost înscrisă în facturile fiscale însuşite de debitoarea 
SC [...] SRL, debitoare ce nu a probat starea sa de solvabilitate la acel moment. 
  Sub un prim aspect, se reţine faptul că motivele de recurs antamate de debitoare sunt 
întemeiate pe cauze ulterioare pronunţării sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei, cum ar fi 
cele referitoare la cuantumul diminuat al creanţei ce a determinat deschiderea procedurii în urma 
plăţilor benevole efectuate de SC [...] SRL în noiembrie 2013. 

Ceea ce prezintă importanţă în procedurile specifice de insolvenţă la momentul soluţionării 
unei asemenea cereri este existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile cu o valoare mai mare de 
45 000 lei dovedite de către creditorul titular al acţiunii prin care solicită aplicarea dispoziţiilor Legii 
nr. 85/2006 asupra debitorului său. 

Concomitent verificării acestei creanţe se ia în considerare starea de solvabilitate a 
debitorului, atunci când acesta formulează contestaţie, fiind necesar a vedea în ce măsură neplata 
datoriilor scadente reprezintă un refuz asumat al debitorului sau o imposibilitate de plată datorată 
insuficienţei fondurilor băneşti disponibile pentru această creanţă. 

În examinarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei înregistrate la data de 
28.09.2012 judecătorul sindic a verificat caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei pretinse de 
creditoarea SC [...] SRL prin administrator judiciar, reţinând caracterul său întemeiat, date fiind 
cuantumul creanţei de 86180 lei şi lipsa disponibilităţilor băneşti în conturile debitoarei care să 
acopere achitarea acestei  sume. 

Este real că după deschiderea procedurii (ce a avut loc prin sentinţa civilă nr. 
1900/18.06.2013) debitoarea a efectuat plăţi către creditorul titular al cererii de deschidere a 
procedurii  insolvenţei, fapt ce a determinat formularea de către acesta a unei cereri de renunţare la 
judecată. Această manifestare de voinţă a creditorului nu poate produce efectele generale din dreptul 
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comun, acelea de desistare voluntară de soluţionarea unei cereri de chemare în judecată, consecinţa 
urmărită fiind cea a încetare a demersului   judiciar. 

Dată fiind natura acestei proceduri a insolvenţei de a fi una colectivă, pentru asigurarea 
pasivului debitorului aflat în insolvenţă, caracterizată prin participarea tuturor creditorilor 
recunoscuţi la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute prin legea nr. 
85/2006, desistarea voluntară a unuia prin renunţarea la judecată nu produce nici un efect asupra 
acestei proceduri. 

Astfel, singura posibilitate de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii este cea 
reglementată de art. 134 din Legea nr. 85/2006, în care se arată că „în cazul procedurii deschise în 
urma formulării cererii introductive de către debitor, în condiţiile art. 32, dacă judecătorul sindic 
constată, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, că nu s-a 
depus nicio cerere, va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de 
deschidere a procedurii.” 

În cauza de faţă, distinct faţă de renunţarea la judecată a creditorului iniţial, au fost 
înregistrate în tabelul preliminar creanţe în cuantum de 2 263 733,42 lei din care suma de 1 017 
940,60 lei este necontestată. 

Pentru aceste sume recurenta debitoare SC [...] SRL nu a făcut dovada existenţei 
disponibilităţilor băneşti în conturile sale, prezumţia de insolvenţă incidentă asupra sa nefiind 
răsturnată. 

În aceste condiţii, la momentul soluţionării prezentului recurs, se observă existenţa unor 
creanţe înscrise în tabelul preliminar al debitoarei SC [...] SRL ce au un caracter cert, lichid şi 
exigibil şi a căror neplată de către debitoare se datorează imposibilităţii sale de a dispune de fonduri 
băneşti suficiente pentru acoperirea pasivului înregistrat asupra sa.  

Prin urmare, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.33 din legea insolvenţei, cu trimitere 
la cele ale art.3, pct.1, 6,7 şi 12 din acelaşi act normativ, Curtea constată că judecătorul sindic a 
pronunţat o soluţie legală şi temeinică, iar pe parcursul soluţionării căii de atac nu s-au identificat 
aspecte care să determine modificarea acestei soluţii. 

Pentru aceste considerente, în raport de dispoziţiile art.312 VCPC, Curtea va respinge 
recursul ca nefondat, menţinând sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoarea 
SC [...] SRL.  

 
15. Intrarea în faliment a debitoarei. Inexistența unor dovezi privind folosirea sumelor 

aferente vânzărilor pentru stingerea datoriilor debitoarei. 
 

Legea nr.85/2006 
 

 Cu prilejul preluării actelor societăţii debitoarei, actualul lichidator a constatat că, până la 
momentul înlocuirii recurentei pârâte, au fost înstrăinate bunuri din patrimoniul debitoarei, fiind încasate 
sume de bani aferente vânzării acestora, fără a fi fost întocmite planuri de distribuţie şi rapoarte asupra 
fondurilor încasate. 
 Verificările extraselor de cont de la [...] SA fac dovada că suma încasată de societatea debitoare în 
cuantum total de 82.411,50 lei nu a fost distribuită către creditorii înscrişi la masa credală, ci a fost încasată 
de fostul lichidator judiciar recurent în prezenta cauză. 
 Toate susţinerile recurentului privind  „lipsa unor informaţii privind compunerea cuantumului sumei 
reţinute în sarcina sa”, „pripirea instanţei în pronunţarea sentinţei”, sau orice alte aspecte de fapt, sunt 
nefondate, odată ce întreg materialul probator administrat în cauză face dovada că recurentul în calitate de 
coordonator al activităţii [...], în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006, a valorificat bunuri din 
patrimoniul debitoarei, fără însă a produce dovezi privind folosirea sumelor aferente vânzărilor pentru 
stingerea datoriilor debitoarei. 

     Decizia civilă nr. 557/11.09.2014 
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Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea – Secţia civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal şi înregistrată sub nr.148/88/2005/a2/12.12.2013, reclamantul [...] BUCUREŞTI, în calitate 
de lichidator judiciar desemnat la debitoarea SC [...] SA BAIA, jud.Tulcea a solicitat ca prin 
hotărâre judecătorească să se dispună: 

- obligarea pârâtului [...] în calitate de coordonator al [...] la restituirea în contul 
debitoarei a sumei de 82.411,50 lei, reprezentând sume încasate de [...] din contul de lichidare, cu 
încălcarea normelor speciale prevăzute de Legea nr.85/2006; 

- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra bunurilor pârâtului, 
până la concurenţa sumei de 82.411,50 lei. 

Motivând acţiunea, reclamanta a arătat în esenţă că, prin Încheierea pronunţată în dosarul 
nr.148/88/2005 al Tribunalului Tulcea, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva 
debitoarei S.C. [...] S.A. BAIA, judeţ Tulcea, fiind desemnat în calitate de lichidator [...], care 
ulterior, a fost înlocuit de [...], reprezentat prin [...] 

Prin Încheierea nr.8412/14.12.2012, în temeiul art.22 alin.2 din Legea 85/2006, a fost 
luată măsura înlocuirii lichidatorului [...] cu lichidatorul judiciar [...] Bucureşti, care în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, a preluat actele societăţii de la fostul lichidator, precum şi 
întreaga procedură, în stadiul în care se afla la data înlocuirii acestuia, că, până la data înlocuirii în 
dosarul nr.148/88/2005 au fost înstrăinate toate bunurile aflate în patrimoniul debitoarei, fiind 
încasate sumele de bani aferente vânzării bunurilor fără a fi întocmite Planuri de distribuire şi 
Rapoarte asupra fondurilor încasate. 

Astfel, se arată că, prin raportul de activitate publicat în BPI nr.15292 din 31.10.2012, 
lichidatorul judiciar a valorificat un teren de cca. 2,8 ha, la preţul de 10.300 lei, precum şi un teren 
în suprafaţă de 7.057 m.p. la preţul de 600 lei, de asemenea, în raportul de activitate 
nr.414/23.02.2012 fostul lichidator [...], urmare licitaţiei din 11.05.2011, conform procesului-verbal 
nr.1641, a adjudecat la preţul de 37.550 lei bunul „amenajări interioare irigaţii SSP4 Goloviţa” de 
către SC [...] SRL Baia, care până la data raportului – 23.02.2012, nu a achitat întreaga sumă, 
rămânând o diferenţă de 9.132 lei. 

Mai mult, se arată de către reclamant că, urmare verificării extraselor de cont de la C.E.C 
Bank SA, a rezultat că suma încasată de societatea debitoare de 82.411,50 lei nu a fost distribuită 
către creditorii înscrişi la masa credală, ci a fost încasată de lichidatorul [...] prin d-l [...], situaţie în 
care a solicitat acestuia să depună documentele de plată către creditorii înscrişi la masa credală, 
conform celor menţionate în rapoartele de activitate. 

Având în vedere că fostul lichidator nu a predat aceste documente prin care să facă dovada 
plăţii şi nici nu a depus aceste sume în contul debitoarei, precum şi pentru faptul că, unul dintre 
creditorii înscrişi la masa credală, respectiv ADS i-a sesizat faptul că, nu s-a făcut nici o distribuire 
pe numele acesteia, s-a apreciat oportună formularea cererii de obligare a fostului lichidator al 
debitoarei, să restituie această sumă către debitoare, pentru a se putea face distribuirea de către noul 
lichidator. 

Totodată, pentru a proteja creditorii de un eventual prejudiciu, a solicitat instituirea măsurii 
sechestrului  asigurator  împotriva  bunurilor  mobile  şi imobile din patrimoniul practicianului în 
insolvenţă [...], până la concurenţa sumei de 82.411,50 lei, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de 
art.952 şi următoarele din Cod Pr.Civ., ce reglementează condiţiile pentru înfiinţarea sechestrului 
asigurator, respectiv existenţei unei creanţe exigibile constatată prin act scris şi a intentării acţiunii. 

Prin întâmpinare pârâtul a arătat că datele invocate de reclamant în cererea de chemare în 
judecată nu corespund întru-totul realităţii, că terenul în suprafaţă de 27.976,85 m.p. a fost 
valorificat către ofertantul [...] din Constanţa, …, la preţul de 10.300 lei, din care s-a încasat suma de 
10.000 lei, diferenţa de 300 lei plus T.V.A.-ul aferent în sumă de 2.472 lei, neîncasându-se nici până 
în prezent, motiv pentru care nu a întocmit procesul-verbal de adjudecare. 
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Cu privire la terenul în suprafaţă de 7.067 m.p., se susţine de către pârât că, deşi iniţial a fost 
acceptat de acelaşi ofertant, conform procesului-verbal de licitaţie nr. 1770/04.10.2012, nu a fost 
adjudecat către nimeni până la data preluării dosarului de insolvenţă de către lichidatorul [...]. 

Referitor la vânzarea activului „Amenajare interioară de irigaţii SPP 4 către [...] – Baia”, 
susţine pârâtul că situaţia acestuia este prezentată în Decontul de cheltuieli depus la dosarul 
instanţei, la data de 02.07.2013. 

Concluzionează pârâtul că nu cunoaşte componenţa sumei de 82.411,50 lei solicitată de 
reclamant, precizând că suma obţinută din valorificarea activelor a fost depusă în depozit, conform 
prevederilor Legii nr. 85/2006, urmând ca la termen să fie alimentat contul unic de insolvenţă 

Prin Sentinţa civilă nr.644/21.03.2014 Tribunalului Tulcea admite acţiunea dispunând 
obligarea pârâtului să restituie în contul debitoarei SC [...] SA BAIA, suma de 82.411,50 lei 
reprezentând sume încasate de către [...]. (actual [...])  din contul de lichidare, instituind sechestru 
asigurator asupra bunurilor pârâtului, până la concurenţa sumei de 82.411,50 lei, cu următoarea 
motivaţie în esenţă: 

Prin Încheierea pronunţată în dosar nr.148/88/2005 al Tribunalului Tulcea s-a dispus 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei S.C. [...] S.A. BAIA, jud. Tulcea, fiind 
desemnat în calitate de lichidator [...], care ulterior a fost înlocuit de [...], care şi-a schimbat forma 
de organizare şi denumirea în [...]. 

Ulterior, prin Încheierea nr.8412/14.12.2012, în temeiul art.22 alin.2 din Legea nr. 
85/2006 judecătorul sindic a dispus înlocuirea lichidatorului [...] cu lichidatorul judiciar [...] 
Bucureşti, noul lichidator judiciar preluând actele societăţii de la [...], precum şi întreaga procedură 
în stadiul în care se afla la data înlocuirii lichidatorului. 

Din conţinutul dosarului de faliment privind pe debitoare, judecătorul sindic a constatat că, 
până în momentul înlocuirii lichidatorului au fost înstrăinate bunuri din patrimoniul acesteia, 
încasate sumele de bani aferente vânzării bunurilor, fără a fi întocmite Planuri de distribuire şi 
Rapoarte asupra fondurilor încasate, ca de altfel, şi că din cuprinsul susţinerilor formulate de pârât, 
reţine instanţa de fond a rezulta că, acesta în calitate de coordonator al [...], în procedura Legii 
nr.85/2006, a procedat la valorificarea unor bunuri din patrimonial debitoarei SC [...] SA BAIA, însă 
nu a prezentat dovezi privind folosirea sumelor aferente vânzării pentru stingerea datoriilor 
debitoarei, considerent pentru care, acţiunea reclamantului a fost apreciată ca întemeiată, fiind 
admisă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs recurenta pârâtă [...] criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, fără indicarea temeiului de drept aplicabil speţei, cu următoarea 
motivaţie, în esenţă: 

 „Greşit instanţa de fond a admis acţiunea reclamantei întrucât în cauză nu au fost 
administrate probatorii care să dovedească susţinerile acesteia”, motiv pentru care apreciază că se 
impune casarea sentinţei cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare, instanţei de fond. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor  formulate şi a probatoriului 
administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr. Civ., Curtea apreciază în sensul respingerii 
recursului ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită la data de 12.12.2013, de intimata reclamantă [...] BUCUREŞTI, în 
calitate de lichidator judiciar desemnat la debitoarea SC [...] SA BAIA, cu soluţionarea acţiunii 
având ca obiect: 

- obligarea pârâtului [...] în calitate de coordonator al [...] la restituirea în contul 
debitoarei a sumei de 82.411,50 lei, reprezentând sume încasate de [...] din contul de lichidare, cu 
încălcarea normelor speciale prevăzute de Legea 85/2006. 

- instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra bunurilor pârâtului 
până la concurenţa sumei de 82.411,50 lei. 
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 Prin Sentinţa civilă nr.644/21.03.2014 Tribunalul Tulcea a admis acţiunea dispunând 
obligarea pârâtului la restituirea în contul debitoarei SC [...] SA BAIA a sumei de 82.411,50 lei, 
reprezentând sume încasate de către [...]. (actual [...]) din contul de lichidare, instituind totodată 
sechestru asigurator asupra bunurilor pârâtului, până la concurenţa sumei de 82.411,50 lei, cu 
motivaţia sus relevată, acestea fiind condiţiile în care a fost dedus judecăţii prezentul recurs: 
 Reluând asupra motivului de recurs invocat, Curtea reţine următoarele: 
 Probatoriul administrat în cauză face dovada de necontestat că, prin Încheierea 
nr.1935/07.10.2005, tribunalul a dispus intrarea în faliment a debitoarei SC [...] SA BAIA, fiind 
desemnat în calitate de lichidator judiciar [...], ce ulterior şi-a schimbat denumirea şi forma de 
organizare în [...], care în prezent poartă denumirea de [...], ce a fost înlocuit, aşa după cum rezultă 
din Încheierea nr. 8412/14.12.2012, cu lichidatorul judiciar [...] BUCUREŞTI, care a dedus 
judecăţii prezenta acţiune. 
 Cu prilejul preluării actelor societăţii debitoarei, reţine Curtea că actualul lichidator a 
constatat că, până la momentul înlocuirii recurentei pârâte, au fost înstrăinate bunuri din patrimoniul 
debitoarei, fiind încasate sume de bani aferente vânzării acestora, fără a fi fost întocmite planuri de 
distribuţie şi rapoarte asupra fondurilor încasate, după cum urmează: 

- s-a valorificat terenul în suprafaţă de aproximativ 2,8 ha la preţul de 10.300 lei; 
- s-a valorificat terenul în suprafaţă de 7.057 m.p la preţul de 600 lei. 
Că sus menţionata situaţie de fapt este cea reală, reţine Curtea a rezulta fără putinţă de tăgadă 

din conţinutul Raportului de activitate publicat în BPI nr. 15292/31.10.2012, precum şi din 
Raportul de activitate nr. 414/23.02.2012, ce face referire la faptul că fostul lichidator judiciar – 
recurent în prezenta cauză – a organizat  licitaţia din 11.05.2011 întocmind Procesul verbal nr. 
1641 din aceeaşi dată, din care rezultă că a adjudecat la preţul de 37.550 lei bunul „Amenajare 
interioară de irigaţii SPP 4 către [...] – Baia”, în favoarea SC [...] SRL BAIA, societate ce până la 
data de 23.02.2012 nu a achitat în totalitate contravaloarea bunului adjudecat, rămânând o diferenţă 
de 9.133 lei. 
 În egală măsură, reţine Curtea a rezulta că verificările extraselor de cont de la [...] SA fac 
dovada că suma încasată de societatea debitoare în cuantum total de 82.411,50 lei nu a fost 
distribuită către creditorii înscrişi la masa credală, ci a fost încasată de fostul lichidator judiciar 
recurent în prezenta cauză, fapt ce, de altfel, rezultă şi din decontul depus la dosar de recurent. 
 În atare situaţie, Curtea apreciază că toate susţinerile recurentului privind  „lipsa unor 
informaţii privind compunerea cuantumului sumei reţinute în sarcina sa”, „pripirea instanţei în 
pronunţarea sentinţei”, sau orice alte aspecte de fapt, sunt nefondate, urmând a fi respinse, odată ce 
întreg materialul probator administrat în cauză face dovada că recurentul în calitate de coordonator 
al activităţii [...], care în prezent poartă denumirea de [...], în cadrul procedurii prevăzută de Legea 
nr.85/2006, a valorificat bunuri din patrimoniul debitoarei, fără însă a produce dovezi privind 
folosirea sumelor aferente vânzărilor pentru stingerea datoriilor debitoarei. 
 Pentru toate considerentele sus relevate, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod. Pr.civ., Curtea apreciază în sensul 
respingerii recursului ca nefondat, sub toate aspectele. 

 
16. Încetare contract de comodat datorită manifestării exclusive de voință a recurentei 

pârâte. Încetare contract de furnizare materiale sanitare ca urmare a unui fapt imputabil 
comodantului. Obligarea la plata de daune compensatorii. 
 

Art.122 lit.”b”din O.U.G. nr. 34/2006 
Art. 969 (1) Cod civil 
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 Contractul de comodat a fost încheiat în baza O.U.G. nr. 34/2006, conform art.122 lit.”b”, 
contractul de furnizare fiind accesoriu acestuia, astfel încât lipsa comenzilor pentru materiale şi 
medicamente nu mai poate fi invocată la momentul livrării, întrucât recurentul a încheiat cele două 
contracte tocmai în calitate de instituţie de utilitate publică, la organizarea licitaţiei verificându-se 
dacă erau îndeplinite condiţiile inclusiv existenţa fondurilor. 
 Tocmai pentru că avea un caracter subsidiar contractului de comodat care a încetat datorită 
manifestării exclusive de voinţă a recurentei pârâte, s-a reţinut că, în consecinţă, şi contractul de 
furnizare a încetat ca urmare a unui fapt imputabil comodantului care se afla în proces de renovare 
a secţiei, din iniţiativa acestuia,  recurentul urmând a fi obligat la plata de daune compensatorii în 
baza art. 969 C.civ. 
 În cauză este aplicabilă răspunderea contractuală intervenită între părţi conform înţelegerii 
acestora, prejudiciul fiind stabilit prin art. 11.5 din contract şi urmare aplicării art. 969 (1) C.civ. 
conform cărora „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”. 
 

     Decizia civilă nr. 367/23.04.2014 
        Dosar nr. 13416/118/2010* 

 
 Prin sentinţa civilă nr. 5869 din 25.10.2011, Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea 
reclamantei SC [...] SRL, a obligat pârâtul [...] la plata către reclamantă a sumei de 534.665,10 lei cu 
titlu de daune pentru neexecutarea contractului de furnizare nr. 179/24.06.2009. 

A respins cererea de obligare a pârâtului la plata sumei de 5.611,89 lei, ca nefondată. 
A admis, în parte, cererea de restituire a taxei judiciare de timbru, formulată de reclamantă şi 

a dispus restituirea către reclamantă a taxei de timbru în cuantum de 814 lei. 
A obligat pârâtul să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 7162,75 lei 

reprezentând taxă de timbru şi onorariu avocat. 
          Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că părţile au încheiat două 
contracte care, prin obiectul acestora, se află în strânsă legătură. Încheierea contractului de comodat 
cu privire la transmiterea dreptului de folosinţă gratuită de către reclamanta SC [...] SRL în 
beneficiul pârâtului [...] Constanţa asupra aparatelor de dializă şi opţiunilor acestora a avut loc la 
data de 05.06.2009, anterior încheierii contractului de furnizare. Din procesul-verbal al şedinţei de 
negociere a rezultat că alegerea procedurii de „negociere fără o publicare prealabilă a unui anunţ de 
participare” a fost justificată din perspectiva art. 122 lit. b) din OUG nr. 34/2006.  
 Instanţa a constatat că nu s-a conturat culpa reclamantei în neexecutarea contractului de 
comodat, astfel ca încetarea contractului să fie rezultatul aplicării sancţiunii rezilierii acestuia. De 
altfel, faţă de clauzele contractuale, rezilierea contractului de comodat trebuia dispusă de instanţă, 
deoarece nu opera de plin drept în temeiul unui pact comisoriu de grad IV. În aceste condiţii, 
încetarea contractului de comodat nu se poate reţine că ar fi intervenit din culpa reclamantei, ci 
reprezintă manifestarea exclusivă a voinţei pârâtului, cu consecinţe asupra răspunderii contractuale 
ce intervin în această situaţie. 
         În aceste condiţii, reţinându-se raportul de accesorialitate al contractului de furnizare faţă de 
cel de comodat, contractul de furnizare a fost considerat la rândul său ca încetând din iniţiativa 
pârâtului, cu consecinţa aplicării sancţiunii prevăzută în art.11.5 din contract potrivit cu care, partea 
care a denunţat contractul va plăti celeilalte părţi valoarea totală reziduală a contractului cu titlu de 
daune compensatorii. Pe cale de consecinţă, deoarece pârâta nu a executat nimic din contract, 
daunele compensatorii sunt în cuantumul prevăzut ca valoare a contractului, respectiv de 534.665,10 
lei, suma la plata căreia pârâtul a fost obligat în temeiul art. 969 cod civil. 
         Prejudiciul suferit de reclamantă prin neexecutarea contractului de furnizare de către pârâtul 
care nu şi-a mai îndeplinit obligaţia de cumpăra materialele sanitare contractate, este dovedit şi cu 
înscrisurile cu care reclamanta a făcut dovada că a achiziţionat materialele respective pentru a le 
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furniza pârâtului. Facturile de achiziţie anterioare momentului prevăzut în contractul de furnizare 
confirmă atitudinea diligentă a furnizorului care s-a aprovizionat în vederea executării contractului. 
         Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâtul Spitalul Clinic de Urgenţă Constanţa 
criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin 
decizia civilă nr. 96/2012 din 19 iunie 2012 a admis apelul formulat de apelantul pârât [...] 
CONSTANŢA, a schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul că a admis în parte acţiunea. 

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că efectele contractului de comodat 
nr.1/05.06.2009 nu s-au produs niciodată asupra părţilor, în sensul că, deşi acesta a fost considerat 
perfectat prin predarea efectivă a bunurilor - art. II - apelanta pârâtă s-a prevalat de dispoziţiile art. 
IX care i-au permis a restitui bunurile către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract, 
respectiv 31.12.2009. 
         Astfel, momentul comunicării către reclamantă a adresei nr. 17395/13.07.2009 constituie şi 
momentul încetării contractului de comodat, inserarea acestei modalităţi de încetare a contractului şi 
asumarea lui de către ambele părţi respectă întocmai principiul consensualismului actelor juridice 
civile, mutus consensus mutus dissensus.   
         În condiţiile în care părţile şi-au asumat revocarea contractului de comodat, aceleaşi raţiuni se 
regăsesc şi în situaţia contractului de furnizare nr. 179/24.06.2009, iar în lipsa unor comenzi ferme 
din partea achizitorului, reclamanta nu poate invoca existenţa vreunui prejudiciu rezultat din livrarea 
de produse reprezentate de materiale sanitare şi medicamente. 
 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta SC [...] SRL Remetea-Mare, solicitând 
admiterea recursului, modificarea în parte a deciziei recurate, în sensul menţinerii dispoziţiei 
instanţei de fond cu privire la obligarea intimatului-pârât la plata sumei de 534.665,10 lei cu titlu de 
daune contractuale pentru neexecutarea contractului de furnizare nr. 179 din 24 iunie 2010.  
 Prin Decizia nr. 4269/03.12.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul 
nr. 13416/118/2010, a fost admis recursul declarat de reclamanta SC [...] SRL Remetea-Mare, s-a 
casat sentinţa recurată şi s-a dispus trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe pentru soluţionarea în recurs. 
 Analizând critica adusă deciziei atacate în raport de temeiurile de drept invocate, Înalta Curte a 
constatat că aceasta este fondată, recursul declarat de reclamanta SC [...] SRL Remetea-Mare fiind 
admis, pentru următoarele considerente: 
 La termenul de dezbateri în fond, Înalta Curte a luat în discuţie  incidenţa în cauză a 
dispoziţiilor art. 28716 din OUG nr. 34/2006, cu privire inclusiv la căile de atac ce pot fi exercitate 
împotriva hotărârilor pronunţate în litigiile născute din această normă legală, aspect asupra căruia a 
rămas în pronunţare. 
 Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 28716 din OUG nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii – „hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 5 zile 
de la comunicare, recursul se judecă la Secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel”, acest 
alineat fiind modificat prin pct. 7.1 din OUG nr. 77/2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013.   
 Pentru aceste considerente, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 312 alin. 2 şi 6 
Cod procedură civilă, a admis recursul declarat de reclamanta SC [...] SRL Remetea-Mare, a casat 
decizia atacată şi a dispus trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe pentru soluţionarea cauzei în recurs. 

Astfel investită, asupra  recursului de faţă, instanţa constată următoarele: 
Prin cererea adresată instanţei la data de 12.10.2010 reclamanta SC [...] SRL a chemat în 

judecată pe pârâtul [...] CONSTANŢA şi a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa acesta să fie 
obligat la executarea obligaţiei contractuale de a cumpăra de la reclamantă materiale sanitare şi 
medicamente în valoare de 534.665,10 lei alternativ cu obligarea pârâtului la plata sumei de 
534.665,20 lei cu titlu de daune contractuale generate de neexecutarea de către pârât a contractului de 
furnizare nr.179/24.6.2009, obligarea pârâtului la plata sumei de 5.611,89 lei reprezentând daune 
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ocazionate de neexecutarea de către pârât a contractului de furnizare nr.179/2009 precum şi obligarea 
la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii reclamanta a arătat că a încheiat cu pârâtul contractul de comodat 
nr.1/05.06.2009 prin care s-a obligat să pună la dispoziţia acestuia spre folosinţă cu titlu gratuit 
aparate de dializă şi opţiunile acestora precum şi contractul de furnizare nr.179/24.06.2009 prin care 
reclamanta s-a obligat să livreze şi pârâtul să cumpere, materiale sanitare şi medicamente în valoare de 
534.665,10 lei. 

Contractul de furnizare a fost încheiat în urma negocierilor consemnate în procesul verbal al 
şedinţei de negociere din data de 11.06.2009 în care s-a reţinut atribuirea contractului de către comisia 
de negociere a Spitalului, ca urmare a faptul că a fost agreată propunerea tehnică şi financiară a 
reclamantei. 
         După încheierea celor două contracte, aparatele de dializă şi opţiunile acestora au fost puse la 
dispoziţia pârâtului conform procesului verbal de constatare din 13.07.2009 şi s-a trecut la 
operaţiunile de instalare. 
         La data de 13.07.2009 pârâtul a notificat reclamantei încetarea contractului de comodat cu 
adresa nr.17395/2009, ca urmare a denunţării unilaterale. În opinia reprezentanţilor pârâtului, 
denunţarea a avut loc din culpa reclamantei care nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale constând 
în încheierea procesului verbal de predare primire şi efectuarea recepţiei aparatelor. Motivele 
invocate, susţine reclamanta sunt nereale. Predarea - primirea aparatelor se realizase, la momentul 
denunţării aparatele fiind depozitate în secţia de Hemodializă a Spitalului şi fiind începută 
operaţiunea de instalare, iar sub aspectul celui de al doilea motiv, lipsa recepţiei pentru a se putea 
exercita drept de contestaţie asupra calităţii şi cantităţii, nu este reglementată ca obligaţie a 
furnizorului de echipamente. 
 Prin urmare, în mod culpabil pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a cumpăra materialele şi 
medicamentele prevăzute în contractul de furnizare nr. 179/24.06 astfel cum s-a obligat, producând 
reclamantei un prejudiciu egal cu valoarea contractului pe care nu l-a executat. La acest prejudiciu 
se adaugă cel produs prin cheltuielile ocazionate de instalarea aparatelor de dializă, în cuantum de 
5.611,89 lei. 
         În cursul judecăţii, reclamanta a arătat că renunţă la cererea de obligare la executarea în natură 
a contractului menţinându-şi cererea de obligare la plata daunelor. 
 Prin sentinţa civilă nr.5869/25.10.2011 Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea, a 
obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 534.665,10 lei cu titlu de daune pentru 
neexecutarea contractului de furnizare nr. 179/ 24.06.2009. 

A respins cererea de obligare a pârâtului la plata sumei de 5.611,89 lei, ca nefondată. 
A admis, în parte, cererea de restituire a taxei judiciare de timbru, formulată de reclamantă şi 

a dispus restituirea către reclamantă a taxei de timbru în cuantum de 814 lei. 
A obligat pe pârât să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 7162,75 lei 

reprezentând taxă de timbru şi onorariu avocat. 
          Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut în esenţă că: 
 Din probele administrate, înscrisuri şi declaraţiile martorilor, a rezultat că reclamanta şi-a 
îndeplinit obligaţia de predare a bunurilor ce au făcut obiectul contractului de comodat. 

Procesul-verbal de constatare tehnică nr.17440/13.07.2009 confirmă prezenţa aparatelor în 
secţia de Hemodializă a [...], secţie în cadrul căreia urmau a fi utilizate. Recepţia acestora din punct 
de vedere funcţional a fost împiedicată de un fapt imputabil comodantului care se afla în proces de 
renovare a secţiei, astfel că aparatura nu a putut fi montată în vederea testării. Astfel cum martorii au 
declarat, pentru testarea aparatelor era nevoie de racordarea acestora la instalaţia de apă care, la data 
respectivă, nu era finalizată.  

Pârâtul a recunoscut în răspunsurile la interogatoriu faptul că instalaţia de dializă nu a putut 
fi folosită până la sfârşitul anului 2009. Acest răspuns, coroborat cu declaraţia martorului - dr. [...], 
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medicul şef al clinicii de nefrologie, şi care coordona activitatea centrului de dializă, şi care a arătat 
că finalizarea lucrărilor la secţia de dializă a avut loc în toamna anului 2009, a condus la concluzia 
că recepţia aparatelor prin punerea lor în funcţiune nu s-a datorat culpei reclamantei, care a predat 
aparatele, dar nu se putea implica în definitivarea lucrărilor din sediul pârâtului.  

Aceleaşi date referitoare la stadiul lucrărilor în secţia de hemodializă, care nu permiteau 
racordarea aparaturii la instalaţia de apă pentru testare, rezultă şi din declaraţia martorului [...], 
având funcţia de şef birou tehnic în cadrul Spitalului. Singura probă pe care pârâtul a administrat-o 
în legătură cu data recepţionării lucrărilor respective şi care ar tinde la dovedirea susţinerii potrivit 
cu care nu au existat impedimente tehnice în testarea aparaturii, o constituie procesul verbal de 
recepţie finală a lucrărilor, care prevede că recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc în luna mai 
2009.  

Deoarece procesul-verbal la terminarea lucrărilor invocat  nu  a fost depus şi nu există 
posibilitatea identificării lucrărilor executate şi terminate la data respectivă, proba nu este de natură 
a dovedi că situaţia a fost alta decât cea care rezultă din probele anterior analizate. 
      Prin urmare, instanţa a constatat că nu s-a conturat culpa reclamantei în neexecutarea 
contractului de comodat, astfel ca încetarea contractului să fie rezultatul aplicării sancţiunii rezilierii 
acestuia. De altfel, faţă de clauzele contractuale, rezilierea contractului de comodat trebuia dispusă 
de instanţă, deoarece nu opera de plin drept în temeiul unui pact comisoriu de grad IV. În aceste 
condiţii, încetarea contractului de comodat nu se poate reţine că ar fi intervenit din culpa 
reclamantei, ci a reprezentat manifestarea exclusivă a voinţei pârâtului, cu consecinţe asupra 
răspunderii contractuale ce intervine în această situaţie. 
         În aceste condiţii, reţinându-se raportul de accesorialitate al contractului de furnizare faţă de 
cel de comodat, contractul de furnizare a fost considerat, la rândul său, ca încetând din iniţiativa 
pârâtului, cu consecinţa aplicării sancţiunii prevăzută în art.11.5 din contract, potrivit cu care, partea 
care a denunţat contractul va plăti celeilalte părţi valoarea totală reziduală a contractului cu titlu de 
daune compensatorii. Pe cale de consecinţă, deoarece pârâta nu a executat nimic din contract, 
daunele compensatorii sunt în cuantumul prevăzut ca valoare a contractului, respectiv de 534.665,10 
lei, suma la plata căreia pârâtul a fost obligat în temeiul art.969 cod civil. 
         Prejudiciul suferit de reclamantă prin neexecutarea contractului de furnizare de către pârâtul 
care nu şi-a mai îndeplinit obligaţia de a cumpăra materialele sanitare contractate, este dovedit şi cu 
înscrisurile cu care reclamanta a făcut dovada că a achiziţionat materialele respective pentru a le 
furniza pârâtului. Facturile de achiziţie anterioare momentului prevăzut în contractul de furnizare 
confirmă atitudinea diligentă a furnizorului care s-a aprovizionat în vederea executării contractului. 
         În ce priveşte suma de 5.611,89 lei reprezentând cheltuieli angajate în vederea executării 
contractului de comodat, cum reclamanta însăşi le-a  identificat, nu au fost acordate reclamantei cu 
titlu de despăgubiri pentru neexecutarea contractului de furnizare, deoarece nu au fost efectuate în 
legătură cu acesta.  
       În temeiul prevederilor art.274 Cod procedură civilă, pârâtul a fost obligat la plata 
cheltuielilor de judecată reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar. 
         Împotriva acestei sentinţe a formulat apel (calificat ca recurs de I.C.C.J. conform celor sus 
expuse). 
 În motivarea recursului pârâtul Spitalul Clinic de Urgenţă Constanţa arată în esenţă că prin 
raportare la situaţia de fapt din care rezultă că între părţi au intervenit două contracte: unul de 
comodat nr.1/05.06.2009 şi altul de furnizare nr.179/24.06.2009, ca şi dispoziţiile legale aplicabile, 
greşit instanţa a dispus obligarea sa la plata sumei de 534.665,10 lei cu titlu de daune pentru 
neexecutarea  contractului de furnizare nr.179/24.06.2009. 
 Astfel, conform contractului de comodat nr.1/05.06.2009, Titlul II, alin.3 „Prezentul contract 
se consideră perfectat prin predarea efectivă a bunurilor” şi Titlul V alin.2  „Drepturile 
comodatarului” acesta să primească bunurile la locul şi la termenul convenit conform proceselor de 
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predare-primire” şi având în vedere  caracterul de contract real al contractului de comodat, pentru 
încheierea acestuia fiind necesare realizarea acordului de voinţă şi predarea efectivă a obiectului 
contractului, reclamanta intimată s-a limitat doar a depozita aparatele de hemodializă în ambalajele 
originale, pe holul secţiei de nefrologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa fără a 
solicita constituirea unei comisii mixte în vederea încheierii procesului verbal de predare-recepţie a 
acestora. 
 Prin urmare, denunţarea unilaterală a contractului de comodat nr. 1/05.06.2009 prin adresa 
nr. 17395/13.07.2009 a fost soluţia firească în condiţiile în care bunurile (aparatele de hemodializă) 
nu au fost predate niciodată  conform condiţiilor contractului şi ca urmare a denunţării unilaterale, 
aparatele de hemodializă au fost ridicate de către reprezentanţii intimatei prin procesul-verbal de 
constatare tehnică din 13.07.2009. 
 În ce priveşte contractul de  furnizare nr. 179/24.06.2009, conform art. 5.2 din contract, 
intimata avea obligaţia de a livra către Spitalul Clinic de Urgenţă Constanţa produsele medicale şi 
medicamentele menţionate în Anexa 1 a contractului, ca urmare a comenzilor lansate de beneficiar, 
în limita bugetului disponibil, fără depăşirea valorii contractuale – termenul de livrare  fiind de 24 - 
48 de ore de la primirea comenzii. 
 Or, reclamanta intimată nu a făcut dovada (având în vedere că [...] Constanţa, este instituţie 
publică (prestează servicii de utilitate publică) emiterii unor comenzi ferme de S.C.J.U. şi nu a făcut 
dovada predării-primirii materialelor, medicamentelor a căror contravaloare a solicitat-o cu titlu de 
daune contractuale (avize de expediţie, proces-verbal de recepţie, etc.). 
 În concluzie, contractul de furnizare nr.179/24.06.2009 nu a fost executat  de intimată, 
condiţii în care nu pot fi obligaţi la plata valorii totale a contractului. 
 Clauza 11.5 din contractul de furnizare nr.179/24.06.2009 şi conform căreia „În cazul 
rezilierii unilaterale, solicitată de oricare din părţile contractante, partea care solicită rezilierea 
unilaterală va plăti celeilalte părţi valoarea totală reziduală a contractului(la data rezilierii 
contractului) cu titlu de daune compensatorii, nu este incidentă în cauză, deoarece contractul de 
furnizare nr.179/24.06.2009 nu a fost reziliat unilateral de către S.C.J.U. Constanţa, ceea ce s-a 
reziliat fiind contractul de comodat. Contractul de furnizare, acesta nu s-a executat de către intimată, 
termenul de valabilitate expirând la 31.12.2009 conform art.6.2 din contract, a admite o altă ipoteză 
echivalând cu o recunoaştere a  unui abuz de drept. 
 În ce priveşte condiţiile răspunderii contractuale, se constată că în cauză nu există o faptă 
ilicită, adresa nr. 17.359/13.07.2009 de denunţare unilaterală a  contractului de comodat apărând ca 
o soluţie firească, în condiţiile în care bunurile (aparatele de hemodializă) nu au fost predate 
niciodată conform condiţiilor contractuale. 
 Contractul de furnizare, nu a fost executat  de intimată, în sensul că intimata nu a  livrat nici 
un produs din cele specificate în Anexa 1. 
 Prin urmare, în cauză nu există o faptă ilicită ce ar putea fi  reţinută în sarcina recurentului 
pârât S.C.J.U. Constanţa şi care ar putea să aducă atingere  patrimoniului intimatei. 
 De asemenea, nu există nici prejudiciu patrimonial, reclamanta nefăcând dovada existenţei 
acestuia, deoarece nu a făcut dovada emiterii unor comenzi ferme de S.C.J.U. Constanţa (acestea 
nici nu s-au emis), nu a făcut dovada onorării acestora (predarea-primirea medicamentelor) – aviz de 
expediţie, proces-verbal de recepţie. 
 Se mai exprimă consideraţii asupra facturilor depuse de intimată pentru dovedirea 
prejudiciului suferit, care au fost emise cu mult înaintea încheierii contractului de furnizare nr. 
179/24.06.2009 (05.05.2009) aceste înscrisuri probând activitatea comercială curentă a intimatei, 
precum şi împrejurarea  că termenul de valabilitate al produselor farmaceutice şi consumabile aveau 
termen de valabilitate de câţiva ani (contrar susţinerilor intimatei). 
 În referire la raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu – acesta nu există, odată ce nu 
există o faptă ilicită şi nici implicit un prejudiciu. 
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 De asemenea, nu există nici vinovăţie, denunţarea contractului de comodat fiind o soluţie 
firească în condiţiile în care bunurile nu au fost niciodată predate de intimată, conform condiţiilor 
contractuale. 
 Contractul de furnizare, acesta nu a fost executat de intimată, în sensul că nu a livrat nici un 
produs din cele specificate în Anexa 1. 
 Se solicită în consecinţă admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate, în 
sensul  respingerii acţiunii reclamantei SC [...] SRL. 
 Recursul este nefondat. 
 În cauză se constată că în raport de obiectul cererii de chemare în judecată, actele şi lucrările 
dosarului, ca şi dispoziţiile legale aplicabile, întemeiat prima instanţă a admis în parte acţiunea 
reclamantei SC [...] SRL formulată în contradictoriu cu [...] Constanţa, obligându-l pe acesta către 
reclamantă  la plata sumei de 534.665,10 lei cu titlu de daune pentru neexecutarea contractului de 
furnizare nr.197/24.06.2009, precum şi a sumei de 7162,75 lei cheltuieli de judecată, constând din 
taxă de timbru şi onorariu avocat. 
 Astfel, situaţia de fapt, conform căreia părţile au încheiat două contracte: unul de comodat 
nr.1/05.06.2009 asupra unui aparat de dializă şi altul de furnizare materiale sanitare 
nr.197/24.06.2009, aflate în strânsă legătură, corect a fost reţinută de prima instanţă, ca şi 
desfăşurarea acestora în timp şi consecinţele ce decurg de aici, în referire la clauzele contractuale 
convenite de părţi. 
 Faţă de împrejurarea conform căreia (rezultată din înscrisuri şi declaraţii de martori) intimata 
reclamantă şi-a îndeplinit obligaţia de predare a bunurilor (aparat de dializă) ce a făcut obiectul 
contractului de comodat nr. 1/05.06.2009, procesul verbal de constatare tehnică nr. 
17440/13.07.2009 consfințind şi confirmând prezenţa urmare livrării pieselor în secţia de 
hemodializă a Spitalului Clinic de Urgenţă Judeţean Constanţa, dar care nu a fost recepţionat din 
culpa exclusivă a pârâtului recurent, corect s-a reţinut că al doilea contract, nr. 179/24.06.2009, de 
furnizare de materiale sanitare (având în vedere raportul de accesorialitate al acestuia, faţă de  cel de 
comodat) a încetat din iniţiativa recurentului, cu  consecinţa aplicării sancţiunii prevăzută în art. 11.5 
din contract, potrivit căreia, „partea care a denunţat contractul va plăti celeilalte părţi valoarea 
totală reziduală a contractului, cu titlu de daune compensatorii” (în cauză în cuantumul prevăzut ca 
valoare totală a contractului -534.665,10 lei) în aplicarea şi a art. 969 C.civ.. 
 Prin urmare, critica adusă hotărârii, prin care recurentul arată în esenţă că acel contract de 
comodat nu s-a încheiat, intimatul limitându-se doar  a depozita pe holul secţiei de hemodializă 
aparatele de hemodializă, fără a solicita constituirea unei comisii mixte în vederea încheierii 
procesului-verbal de predare – recepţie a acestora cu consecinţa emiterii adresei nr. 
17395/13.07.2009 este nefondată, întrucât în cauză s-a făcut dovada de către reclamanta intimată a 
livrării şi predării (şi nu a depozitării) aparatului de dializă – aspect ce rezultă din procesul verbal de 
constatare tehnică nr. 17440/13.07.2009, ca şi din declaraţiile martorilor. 
 Depozitarea semnifică altceva (conform DEX – „a lăsa spre păstrare”) decât „desfacerea” 
acestora în prezenţa reprezentanţilor [...] (Dr. [...] şi ing. [...]) şi ai S.C. [...] SRL (Dr. [...], [...] şi ing. 
[...]), livrarea şi predarea-primirea bunurilor menţionate având loc prin „despachetarea şi 
desigilarea” bunurilor – aparatele cu seriile 40414 – 40420 şi 27692, 27128, 27689, 27695, 30707, 
în act menţionându-se că „toate aparatele sunt de fabricaţie Germania” şi că „toate aparatele prezintă 
certificatele de calitate”. 
 Livrarea şi predarea aparatelor de dializă a avut deci loc, această obligaţie a reclamantului 
pârât necuprinzând şi obligaţia de a le recepţiona (aceasta aparţine recurentului pârât Spitalul Clinic 
Judeţean Constanţa, conform „Capitolului VI - condiţii de livrare” din Contractul de comodat, 
adresa de denunţare unilaterală nr. 17395/13.07.2009 fiind lipsită de eficienţă având în vedere că 
aparatele ce făcuseră  obiectul contractului fuseseră deja livrate, aflându-se la pârâtul recurent. 
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 Acestea, cu atât mai mult cu cât faţă de clauzele contractuale, rezilierea contractului de 
comodat trebuia dispusă de instanţă.  
 Criticile în referire la contractul de furnizare nr. 179/24.06.2009 încheiat de către părţi şi 
despre care se susţine că nu a fost reziliat unilateral de recurentă, dimpotrivă, acesta nu s-a executat, 
medicamentele nefiind predate (avizele de expediţie şi procese verbale de recepţie) lipsind şi 
comenzile ferme ale recurentului (instituţie de utilitate publică) clauza 11.5 din contract nefiind  
incidentă, contractul nefiind executat, sunt de asemenea nefondate, întrucât în cauză, întemeiat 
prima instanţă a reţinut că faţă de situaţia de fapt, dispoziţiile din această clauză contractuală sunt 
aplicabile, din culpa exclusivă a pârâtei recurente, contractul de furnizare de materiale medicale 
nemaifiind executat în totalitate, daunele compensatorii fiind în cuantumul contravalorii materialelor 
respective ce au făcut obiectul contractului în totalitate (cu observaţia şi a instanţei de fond, conform 
căreia „termenul de reziliere unilaterală” are sensul de „denunţare unilaterală”). 
 Cum contractul de comodat a fost încheiat în baza O.U.G. nr. 34/2006, conform art.122 
lit.”b” contractul de furnizare fiind accesoriu acestuia, lipsa comenzilor pentru materiale şi 
medicamente nu mai poate fi invocată la momentul livrării, întrucât recurentul a încheiat cele două 
contracte tocmai în calitate de instituţie de utilitate publică, la organizarea licitaţiei verificându-se 
dacă erau îndeplinite condiţiile inclusiv existenţa fondurilor. 
 Tocmai pentru că avea un caracter subsidiar contractului de comodat, care a încetat datorită 
manifestării exclusive de voinţă a recurentei pârâte, s-a reţinut că, în consecinţă, şi contractul de 
furnizare a încetat ca urmare a unui fapt imputabil comodantului, care se afla în proces de renovare a 
secţiei, din iniţiativa acestuia,  recurentul urmând a fi obligat la plata de daune compensatorii în baza 
art. 969 C.civ. 
 Acestea fiind consecinţele încetării contractului de furnizare încheiat între părţi, din vina 
exclusivă a recurentei, cu aplicarea 11.5 din contract, criticile acesteia în referire la neîndeplinirea 
condiţiilor intervenirii răspunderii, respectiv că nu există fapta ilicită, nu există prejudiciu, lipseşte 
raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi nu există vinovăţie, sunt nefondate, în cauză fiind 
aplicabilă răspunderea contractuală intervenită între părţi conform înţelegerii acestora, prejudiciul 
fiind stabilit prin art. 11.5 din contract şi urmare aplicării art. 969 (1) C.civ. conform cărora 
„Convenţiile legal făcute au putere de lege  între părţile contractante” condiţiile intervenirii acestei 
răspunderi fiind corect analizate de prima instanţă conform celor sus expuse. 

Cum în cauză, s-a constatat pentru considerentele arătate că înţelegerea dintre părţi privind 
închirierea gratuită, urmare punerii la dispoziţie a aparatului de dializă nu s-a mai produs din vina 
exclusivă a recurentului, întemeiat prima instanţă a admis capătul de cerere din acţiunea 
reclamantului intimat prin care acesta solicita plata contravalorii medicamentelor ce au făcut 
obiectul contractului de furnizare nr.179/24.06.2009 subsecvent celui de comodat conform art. 11.5 
din contract prin care părţile de comun acord au stabilit întinderea prejudiciului pentru încetarea 
contractului din vina  uneia din părţi. 
 Pentru aceste considerente, se constată că criticile aduse hotărârii recurate sunt nefondate şi, 
în temeiul art. 315 alin.1 C.pr.civ., recursul va fi respins ca nefondat. 
 În baza art. 274 C.pr.civ., recurentul va fi obligat la plata sumei de 12.729 lei cheltuieli de 
judecată către intimată. 
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17. Încheiere contract de credit, contract de garanție reală imobiliară, precum și 
contract de asigurare având ca obiect viața, sănătatea și integritatea asociatei societății 
reclamante. Nerespectarea de către recurentă a obligației de a anunța imediat banca de 
producerea decesului asociatei. 
 

Art. 299 – 316 Cod procedură civilă 
 

 La data de 23.10.2008, asociata a decedat ca urmare a unui infarct miocardic, recurenta 
nerespectându-şi obligaţia de a anunţa „de îndată” banca astfel cum era prevăzut în pct.7.3.2. lit. b 
din „Condiţii generale” despre acest eveniment, în situaţia în care împrumutatul se obliga să 
notifice de îndată banca despre orice schimbare cu impact asupra afacerii sau activităţii sale, 
inclusiv orice modificări ale actelor constitutive, modificări în structura acţionariatului, în controlul 
asupra societăţii, sau componenţa organelor de conducere ce pot afecta în orice fel obligaţiile 
asumate prin  contractul de credit, aceste date urmând a fi transmise băncii prin „corespondenţă”, 
prin curier, fax, corespondenţă cu confirmare de primire. 
 Banca pârâtă trebuia la rândul său, in vederea respectării obligaţiilor contractuale, a fi 
anunţată „de îndată”, asupra producerii evenimentului asigurat, tocmai pentru ca la rândul său, 
să-şi poată îndeplini obligaţiile sale  contractuale cu asiguratul (să-l anunţe pe acesta în cel mult 10 
zile de la data când a luat cunoştinţă de producerea evenimentului deces), cererea de despăgubire 
urmând a se completa de reprezentantul clientului la bancă împreună cu angajaţii băncii, apoi 
transmisă împreună cu documentele aferente prin curier, societăţii de asigurare. 
 

     Decizia civilă nr. 406/15.05.2014 
        Dosar nr. 8756/327/2011 

 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 14.12.2011 sub nr. 

8756/327/2011, reclamanta S.C. [...] S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A., 
obligarea acesteia din urmă la executarea Anexei 3 – intitulată Cerere de asigurare aferentă 
contractului de credit nr. [...]/08.09.2008, restituirea sumelor pe care le-a plătit pârâtei în cuantumul 
stabilit în urma unei expertize contabile, cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată. 

Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că a încheiat cu pârâta contractul de 
credit nr. [...]/08.09.2008, având ca obiect acordarea unui împrumut sub forma unei linii de 
credit revolving în sumă de 250.000 lei.  

În condiţiile stipulate în contract s-au prevăzut ca şi garanţii: garanţia reală mobiliară 
înscrisă la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, bilete la ordin avalizate de către 
garanţi per aval în nume propriu şi o asigurare pentru risc de deces şi de invaliditate totală 
permanentă (numită generic contract de asigurare) având ca obiect viaţa, sănătatea şi 
integritatea semnatarei [...].  

În conformitate cu condiţiile prevăzute în cererea de asigurare, contractul de asigurare s-a 
încheiat între S.C. [...] S.A., în calitate de asigurător şi S.C. [...] S.A., în calitate de contractant al 
asigurării, de plătitor al tuturor primelor de asigurare şi unic beneficiar al oricărei despăgubiri plătite 
de către asigurător în cazul producerii riscului asigurat. În acest scop, s-a încheiat şi poliţa de 
asigurare nr. 10011000000 din data de 29.02.2008.  

A mai arătat reclamanta că la data de 23.10.2008 [...], asociat în cadrul S.C. [...] S.R.L., 
având calitatea de parte în contractul de credit nr. [...]/08.09.2008 şi garant per aval, a decedat. 
Decesul a survenit în condiţii naturale, din cauza unui şoc carbogen, urmare a unui infarct 
miocardic. În aceste condiţii, pârâta era îndreptăţită, ca unic beneficiar, să încaseze prima de 
asigurare, aşa cum s-a stipulat în condiţiile de acordare a creditului, încă din data de 
23.10.2008.  
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A invocat reclamanta faptul că a depus documentele necesare prin care se atesta producerea 
decesului asociatului şi garantului [...], precum şi noua structură privind asociaţii firmei, conform 
dezbaterii testamentare parţiale, din data de 24.09.2009. În timpul scurs de la data decesului şi până 
la executarea silită, contractul s-a desfăşurat conform clauzelor contractuale iar pârâta a primit plata 
obligaţiilor asumate de părţi, deşi se născuse în patrimoniul său dreptul de a cere executarea poliţei 
de asigurare. A arătat reclamanta că despre existenţa cererii de asigurare nu a luat cunoştinţă decât 
după începerea procedurii de executare îndreptată împotriva sa iar după acest moment a înaintat, 
printr-un asociat al firmei, o adresă prin care a semnalat posibilitatea executării poliţei de 
asigurare. Prin urmare, a mai arătat reclamanta, este îndreptăţită să considere că pârâta nu a 
valorificat, cu rea-credinţă, poliţa de asigurare care reprezenta o garanţie de rang I, alături de 
conturile curente deschise de către debitoare la banca creditoare. 

În drept, au fost invocate prevederile art. 1396 şi următoarele, art. 1635 şi următoarele Noul 
Cod civil, art. 7201 şi următoarele Cod procedură civilă. 

Pârâta S.C. [...] S.A. prin înscrisul depus la dosar, intitulat note de şedinţă, a solicitat 
respingerea acţiunii ca inadmisibilă şi neîntemeiată. A arătat intimata că deşi decesul asociatului [...] 
a intervenit la data de 23.10.2008, dosarul de daună a fost avizat abia în data de 17.05.2011. 
Societatea de asigurare era îndreptăţită să refuze acordarea indemnizaţiei totuşi, ţinând cont de 
parteneriatul cu banca, a procedat la evaluarea cazului şi a decis plata unei indemnizaţii în cuantum 
de 18.820,33 lei. A mai arătat pârâta că prima de asigurare a fost achitată în concordanţă cu soldurile 
comunicate de către bancă, aceasta corespunzând nivelului acceptat al riscului adică 38.334,24 lei. 
Asigurarea de viaţă a constituit o garanţie colaterală a creditului în discuţie, alături de celelalte 
garanţii mobiliare (depozite) iar cele două tipuri de garanţii nu au avut rang preferenţial de 
executare. Faptul că, în calitate de contractant al asigurării, nu a luat cunoştinţă despre evenimentul 
asigurat decât după mulţi ani, nu-i poate fi imputat, cu atât mai puţin asiguratorului. 

Prin precizările depuse la termenul din data de 14.02.2013, reclamanta S.C. [...] S.R.L. şi-a 
cuantificat pretenţiile faţă de pârâtă la suma de 222.225,573 lei, încasată necuvenit din dobânzi şi 
rambursări de credit. Sub aspectul cadrului procesual a arătat reclamanta că înţelege să se judece în 
contradictoriu doar cu S.C. [...] S.A. întrucât numai cu această societate a avut raporturi 
contractuale.    

Prin Sentinţa civilă nr. 1605 din 23 aprilie 2013 a Judecătoriei Tulcea s-a dispus 
respingerea acţiunii formulate de reclamantă în contradictoriu cu S.C [...] S.A., ca nefondată. 

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat în termen legal apel reclamanta S.C. [...] 
S.R.L., criticând-o ca netemeinică şi nelegală. 

S-a susţinut că instanţa de fond a reţinut în mod greşit că o cerere de asigurare a fost 
completată şi de celălalt asociat la data semnării contractului de credit şi în consecinţă, nu au putut fi 
primite susţinerile conform cărora reclamanta nu a avut cunoştinţă despre existenţa cererii decât 
după începerea procedurii de executare. 

S-a susţinut că prin corespondenţă electronică reclamanta a făcut cunoscut pârâtei producerea 
evenimentului asigurat încă din data de 07.09.2009. Această corespondenţă electronică are ca 
subiect transmiterea părţilor sociale către moştenitorii legali şi prevederile legale care reglementează 
modificările la RECOM ale asociaţilor unei firme. Mai mult, în septembrie 2009, reprezentantul 
reclamantei a depus la sediul pârâtei modificarea în structura privind asociaţii firmei conform 
dezbaterii succesorale parţiale şi a înregistrărilor făcute la RECOM aşa cum îi fusese recomandat în 
corespondenţa electronică. In tot acest timp nu i s-a adus la cunoştinţă despre existenţa asigurării de 
viaţă împiedicând-o astfel să ceară executarea acesteia, fapt care a dus la crearea prejudiciului sus 
menţionat în patrimoniul său. 

S-a mai susţinut că S.C. [...] S.A. prin neexecutarea obligaţiei sale de „a face”şi prin faptul că 
nu a adus la cunoştinţă reclamantei existenţa asigurării şi a posibilităţii acesteia de a face 
demersurile necesare pentru a putea folosi ca instrument de plată a creditului acordat asigurarea de 



98 
 

viaţă a pus-o în situaţia unei fapte ilicite izvorâte din contract; reclamanta nu era parte în contractul 
semnat între pârâtă şi [...] şi nu avea obligaţia de a avea cunoştinţă despre acest act juridic fiind terţi 
faţă de acesta. 

Intimata pârâtă a formulat în cauză întâmpinare solicitând respingerea apelului declarat de 
S.C. [...] S.R.L. 

Prin Decizia civilă nr.186/11.12.2013, Tribunalul Tulcea a respins apelul ca nefondat, 
păstrând sentinţa civilă atacată ca temeinică şi legală, pentru următoarele considerente: 

Examinând sentinţa civilă atacată, în raport de criticile formulate, tribunalul constată că 
apelul declarat de S.C. [...] S.R.L. este nefondat, neputându-se reţine ca fiind reală susţinerea 
apelantei în sensul că şi-a îndeplinit obligaţia de a anunţa evenimentul asigurat concomitent cu aceea 
că nu a cunoscut nimic despre existenţa contractului de asigurare în contabilitatea societăţii nefiind 
trecute defalcat cheltuieli cu poliţa de asigurare. 

Chiar şi în situaţia în care s-ar admite că reclamanta apelantă nu a avut cunoştinţă despre 
contractul de asigurare – deşi această situaţie, oricum  nu ar fi de natură să-i profite – avea obligaţia 
ca imediat după producerea evenimentului din 23 octombrie 2008 să notifice banca, lucru pe care nu 
l-a făcut. 

Aşa cum a subliniat prima instanţă, potrivit pct. 7.3.2. lit. b) din condiţiile generale, parte 
integrantă din contractul de credit nr. [...]/08.09.2008, împrumutatul s-a obligat să notifice de îndată 
banca despre orice schimbare cu impact asupra afacerii sau activităţii sale, inclusiv orice modificări 
ale actelor constitutive, modificări în structura acţionariatului, în controlul asupra societăţii sau 
componenţa organelor de conducere ce pot afecta în orice fel obligaţiile asumate prin contractul de 
credit. 

Conform pct. 9.3.1. din condiţiile sus-menţionate toate notificările sau cererile denumite 
generic "corespondenţă" adresate în baza sau în legătură cu contractul de credit vor fi făcute în scris 
şi vor fi considerate transmise la data predării prin curier sau la data confirmării transmisiunii prin 
fax sau la data confirmării primirii corespondenţei prin scrisoare recomandată, dacă sunt primite 
într-o zi bancară până la ora 17:00 p.m., fiind indicată şi adresa băncii. 

Susţinerile apelantei reclamante referitoare la existenţa unei corespondenţe electronice 
urmare căreia pârâta intimată ar fi cunoscut cel puţin din 7.09.2009 despre producerea 
evenimentului asigurat nu sunt de natură să conducă la concluzia că aceasta şi-a îndeplinit obligaţia 
contractuală care se referă la notificarea de îndată a băncii şi nu după aproape 1 an. 

Pentru considerentele arătate, instanţa a respins apelul ca nefondat şi a păstrat sentinţa civilă 
atacată ca temeinică şi legală.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs recurenta reclamantă S.C. [...] SRL, cu 
indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 299 – 316 Cod. pr. civ., invocând următoarele 
motive de recurs: 

Instanţele fondului au încălcat dispoziţiile legale în materie contractuală şi au interpretat 
greşit dispoziţiile contractuale cu privire la obligaţia de a notifica SC [...] SA cu privire la 
producerea riscului asigurat şi anume producerea decesului în vederea executării garanţiei colaterale 
reprezentată de Cererea de asigurare aferentă Contractului de credit nr. [...] din 8 septembrie 2008. 

În considerentele Deciziei civile nr.186/11.12.2013, instanţa de apel a interpretat în mod 
greşit prevederile din contractul de creditare nr. [...]/8 septembrie 2008 şi a corespondenței 
electronice dintre părţile contractante, concluzionând faptul că: "susţinerile apelantei reclamante 
referitoare la existenţa unei corespondente electronice urmare căreia parata intimata ar fi cunoscut 
cel puţin din 7.09.2009 despre producerea evenimentului asigurat nu sunt de natură să conducă la 
concluzia că aceasta şi-a îndeplinit obligaţia contractuală care se referă la notificarea de îndată a 
băncii şi nu după aproape un an. " 

Aşa cum reiese din înscrisul depus la dosar, anume corespondenţa electronică dintre SC [...] 
SA prin [...] (ofiţer Vânzări Credite Companii Mici si Persoane fizice Autorizate) şi SC [...] SRL, 
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pârâta-intimată, aşa cum am mai arătat cunoştea existenţa producerii evenimentului asigurat încă din 
data de 7 septembrie 2009 cel puţin.  

Corespondenţa electronică la care fac referire are ca subiect transmiterea părților sociale 
către moştenitorii legali şi prevederile legale care reglementează modificările la RECOM ale 
asociaţilor unei firme. In septembrie 2009 reprezentantul lor a depus la sediul pârâtei modificarea în 
structură privind asociaţii firmei conform dezbaterii succesorale parţiale şi a înregistrărilor făcute la 
RECOM aşa cum fusese recomandat în corespondenta electronică.  

Menţionează faptul că notificarea către bancă s-a făcut la sediul acesteia de către un 
reprezentant al lor încă de la data producerii decesului - riscului asigurat, însă în tot acest timp, de la 
anunţul făcut la sediul paratei până la primirea corespondentei electronice nu ni s-a adus la 
cunoştinţă despre existenţa asigurării de viaţă, asigurare care a fost ascunsă şi ulterior după 
începerea executării silite împotriva lor, împiedicându-i astfel să ceară executarea acesteia, fapt care 
a dus la prejudiciului sus menţionat în patrimoniul lor. 
 Astfel, din înscrisurile depuse de către SC [...] SA la dosarul cauzei solicitate de către 
instanţă (Contract de Asigurare de Grup pentru Credite Acordate Companiilor Mici şi Persoanelor 
Fizice Autorizate, Condiţii de Asigurare şi Contract de Asigurare de Grup Pentru Credite Acordate 
Companiilor Mici şi Persoanelor Fizice Autorizate, Poliţa de asigurare nr. …) reiese fără dubiu că 
obligaţia de a anunţa asigurătorul şi demersurile pentru obţinerea indemnizaţiei de asigurare în 
vederea rambursării creditului aparţinea pârâtei, pârâta având calitate de contractant al asigurării, 
plătitor al primei de asigurare şi beneficiar al indemnizaţiei de asigurare.  

Prin producerea evenimentului asigurat aşa cum este definit în contractul dintre SC [...] SA şi 
societatea de asigurări, aceasta din urmă se obliga să plătească indemnizaţia de asigurare către 
Beneficiar în conformitate cu prevederile contractului. 

Mai arată recurenta că în mod greşit s-a reţinut faptul că obligaţia de a anunţa asigurătorul ar 
fi incumbat SC [...] SRL. 

Astfel, în Anexa Administrativă Poliţa de asigurări aferenta contract de credit pentru 
companii mici şi persoane fizice autorizate la art. 4.1 denumit Procedura de despăgubire în caz de 
deces al asiguratului este stipulată cu claritate procedura de urmat, procedura care se îndeplineşte de 
către ofiţerul băncii care informează societatea de asigurări prin completarea cererii de despăgubire: 
"cererea de despăgubire va fi completată de către reprezentantul clientului la bancă, împreună cu 
ofiţerul de credit, apoi va fi transmisă către business unit pentru a fi completată cu valoarea 
creditului rămas de rambursat şi cu detaliile contului în care trebuie făcută plata."  

Din interpretarea dispoziţiilor contractuale rezultă că informarea se face de către bancă şi nu 
de către reprezentantul asiguratului iar suma de plata este valoarea creditului rămas nerambursat la 
data producerii evenimentului - decesul clientului - în speţa [...]. 

Mai mult, la punctul 4.1 litera A, Anunţul Decesului, se menţionează :  
"Contractantul prin Divizia de Credite pentru Companii Mici si Persoane Fizice Autorizate 

informează în scris Societatea de asigurare de producerea evenimentului asigurat, în cel mult zece 
zile de la data la care a luat cunoştinţă de decesul asiguratului ".  

Aşa cum a arătat, pârâta nu şi-a îndeplinit nici această obligaţie către asigurător, deşi 
cunoştea existenţa producerii evenimentului asigurat, alegând să-i înştiinţeze pe noi prin 
corespondenţa electronică că în conformitate cu dispoziţiile legale trebuie transmise părţile sociale 
către moştenitorii legali prin ofiţerul de credit [...], ofiţer în cadrul diviziei care avea obligaţia sus 
menţionată. 

Mai mult, pe toată durata de timp scurs de la data producerii evenimentului asigurat pârâta a 
încasat sume cu titlu de plată nedatorată, creându-le astfel prejudiciul de 222225.573 lei din care 
dobânzi 47,958 lei.  

Obligaţiile SC [...] SA sunt aceleaşi şi în interpretarea art. 10.2 din Contractul de asigurare. 
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Astfel, devine vădit nelegală înlăturarea apărărilor referitoare la existenţa corespondenţei 
electronice, considerându-se în mod nejustificat şi fără a avea un temei legal că susţinerile recurentei 
cu privire la existența corespondenței electronice nu sunt de natură să conducă la concluzia că şi-au 
îndeplinit obligaţia contractuală de a notifica banca, neexercitând rol activ în vederea cercetării 
acestor susţineri. Aşa fiind, ambele instanţe de fond au pronunţat hotărâri netemeinice şi nelegale. 

Decizia civilă nr.186 pronunţată de Tribunalul Tulcea în data de 11.12.2013 nu cuprinde 
motivele pe care se sprijină soluţia de respingere ca nefondat a apelului declarat de către SC [...] 
SRL - art. 304 pct. 7 Cproc.civ. 
 În considerentele deciziei recurate se reţine în mod sentenţios faptul că "chiar şi în situaţia în 
care s-ar admite că reclamanta apelantă nu a avut cunoştinţă despre contractul de asigurare - deşi 
aceasta situaţie, oricum nu ar fi de natură să-i profite - avea obligaţia ca imediat după producerea 
evenimentului din 23 octombrie 2008 să notifice banca, lucru pe care nu 1-a făcut." 

Cu un raţionament simplist instanţa a reţinut culpa în sarcina SC [...] SRL de a nu notifica 
pârâta ignorând cu desăvârşire înscrisurile depuse la dosar - atât corespondenţa electronică cât şi 
dispoziţiile contractuale ce izvorăsc din contractele dintre părţi. 

În opinia sa decizia este complet lipsită de motivare şi nu conţine o analiză în fapt şi în drept 
proprie instanţei, magistraţii preluând eliptic şi neselectiv susţinerile paratei fără a analiza motivele 
de apel invocate. 

Astfel, după cum s-a arătat în literatura de specialitate, obligaţia de motivare a hotărârii este 
impusă de legiuitor sub sancţiunea nulităţii relative, iar nerespectarea acestei obligaţii constituie un 
motiv de casare a hotărârii informe. 

In practică, obligaţia stabilită de lege de a-şi motiva hotărârile pe care le pronunţă are la baza 
raţiunea de a permite instanţelor de control judiciar să le verifice şi să le cenzureze sub aspectul 
temeiniciei şi legalităţii. De aceea, în cazul lipsei, insuficienței sau obscurităţii motivelor, instanţa de 
recurs anulează hotărârea, fiindcă în aceste condiţii misiunea de a controla hotărârea instanţei de 
fond sau de apel devine imposibil de realizat. 

In speţă, instanţa de apel a preluat fără o minimă verificare susţinerile pârâtei şi a pronunţat o 
hotărâre nelegală, în mod evident această motivare privind un element care privea aspect esenţiale 
ale cauzei - existenta notificării – echivalează cu o nemotivare ceea ce face incident motivul de 
recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C.proc.civ. 

Pentru aceste considerente solicită  admiterea recursul formulat, admiterea acţiunii prin care 
au solicitat în principal, obligarea pârâtei la executarea obligaţiei de a face izvorâtă din Anexa 3 la 
Contractul de Credit - Cerere de asigurare aferenta Contract de credit nr …/8.09.2008 iar în 
subsidiar, restituirea sumelor nedatorate dar plătite de către SC [...] SRL în cuantum de 222.225,573 
lei, suma izvorâtă din derularea contractului. 
 Recursul este nefondat. 
 În cauză, având în vedere obiectul  cererii de chemare în judecată cu care au fost investite 
instanţele de către reclamanta recurentă SC [...] SRL, actele şi lucrările dosarului, ca şi dispoziţiile 
legale aplicabile, se constată că întemeiat instanţele au respins acţiunea acesteia formulată în 
contradictoriu cu pârâta intimată S.C.[...] S.A, prin care se solicita obligarea pârâtei la executarea 
Anexei  3 – cerere de asigurare aferentă contractului de credit nr. [...]/08.09.2008 şi restituirea 
sumelor pe care le-a plătit pârâtei, 222.225,573 lei, cu cheltuieli de judecată. 
 Astfel, în fapt, reclamanta recurentă a încheiat cu pârâta un contract de credit în baza căruia a 
beneficiat de un împrumut de 250.000 lei şi conform condiţiilor stipulate în contract a încheiat pe 
lângă contractul de garanţie reală imobiliară şi un contract de asigurare având obiect viaţa, sănătatea 
şi integritatea semnatarei, asociată a societăţii reclamante, [...]. 
 În conformitate  cu condiţiile prevăzute în cererea de asigurare, contractul de asigurare s-a 
încheiat între  SC [...] SA în calitate de  asigurator şi S.C. [...] S.A în calitate de  contractant al 
asigurării, de plătitor al primelor de asigurare şi unic beneficiar al oricărei despăgubiri plătite de 
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asigurator în cazul producerii riscului asigurat, încheindu-se pentru acestea şi poliţa de asigurare 
nr.10011000000 din 29.02.2008. 
 Cererea de asigurare prin care asociata [...] şi-a dat acordul cu privire la condiţiile de 
asigurare şi în care semnatarul a declarat pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de prevederile 
condiţiilor de asigurare, aşa cum sunt acestea menţionate în informaţiile generale privind asigurarea 
ataşată contractului de credit, ce au fost anterior cererii înmânate solicitanţilor şi prin care se atestă 
că solicitantul a fost pe deplin informat asupra drepturilor şi obligaţiilor ce-i revin în baza 
contractului de asigurare, mecanismului de funcţionare şi urmărire a acestui contract a fost 
completată de către şi de celălalt asociat al societăţii împrumutate recurenta. 
 La data de 23.10.2008, asociata [...] a decedat ca urmare a unui infarct miocardic, recurenta 
nerespectându-şi obligaţia de a anunţa „de îndată” banca astfel cum era prevăzut în pct.7.3.2. lit. b 
din „Condiţii generale” despre acest eveniment, în situaţia în care împrumutatul se obliga să notifice 
de îndată banca despre orice schimbare cu impact asupra afacerii sau activităţii sale, inclusiv orice 
modificări ale actelor constitutive, modificări în structura acţionariatului, în controlul asupra 
societăţii, sau componenţa organelor de conducere ce pot afecta în orice fel obligaţiile asumate prin  
contractul de credit. 
 Dimpotrivă, formularul anexa 4, anunţ - eveniment  asigurat - la contractul de asigurare a 
fost completat de numitul [...] abia la data de 09.05.2011 şi înregistrat la aceeaşi dată. 
 Prin urmare, la rândul său, pârâta, parte în contractul cu asiguratorul SC [...] SA, a avizat 
dosarul de daună la 17.05.2011. 
 În raport de acestea, corect s-a concluzionat de către cele două instanţe că acţiunea recurentei 
sus menţionată este nefondată, reţinându-se în esenţă că reclamanta recurentă nu şi-a îndeplinit 
obligaţia de a anunţa producerea riscului asigurat (deces) „de îndată”, pârâtei şi nu după  aproape un 
an (23.10.2008 decesul – 07.09.2009 – corespondenţă electronică adresată pârâtei), încălcând 
prevederile pct.7.3.2. lit. b din condiţiile generale din  contractul de asigurare, ce fac parte din 
contractul de credit nr. [...]/08.09.2008 ca şi pe cele din  pct. 9.3.1. 
 Ori, conform acestora, împrumutatul avea obligaţia să notifice de îndată banca despre orice 
schimbare cu impact asupra afacerii sau activităţii sale, inclusiv orice modificări ale actelor 
constitutive, modificări în structura acţionariatului, în  controlul asupra societăţii, sau componenţa  
organelor de conducere ce pot afecta în orice fel obligaţiile asumate de societate prin contractul de 
credit, aceste date urmând a fi transmise băncii prin „corespondenţă”, prin curier, fax, corespondenţă 
cu confirmare de primire. 
 Prin urmare, criticile aduse hotărârii apelate şi sentinţei civile nr. 1605/23.04.2013, prin 
primul motiv de recurs prin care se susţine că instanţele au  încălcat dispoziţiile legale în materie 
contractuală şi au interpretat greşit dispoziţiile  contractuale cu privire la obligaţia de a notifica 
S.C.[...] S.A cu privire la producerea riscului asigurat şi anume  producerea decesului în vederea 
executării garanţiei colaterale reprezentată de cererea de asigurare aferentă contractului de credit nr. 
[...]/08.09.2008 sunt nefondate, întrucât instanţele, tocmai reţinând aceste dispoziţii contractuale, 
prin raportare la împrejurarea de fapt potrivit căreia recurenta a anunţat producerea riscului asigurat 
(eveniment – deces) împrumutătorului (S.C.[...] S.A.), la rândul său beneficiar al poliţei de  
asigurare la data de  07.09.2009 (deci la aproape un an de la producere), au reţinut că recurenta nu 
şi-a respectat obligaţia de a anunţa pârâta, imediat – „de îndată” după producerea evenimentului din 
23.10.2008. 
 Notificarea, despre care recurenta arată că s-a făcut la 07.09.2009 şi că aceasta s-a făcut aşa 
cum prevedeau dispoziţiile contractuale (la sediul  băncii şi a avut ca subiect transmiterea părţilor 
sociale ale recurentei înregistrate la Registrul Comerţului), dovedind că intimata cunoştea  existenţa 
producerii  evenimentului asigurat încă de la acea dată 07.09.2009  cel puţin şi că, în tot acest timp, 
deci până la  primirea corespondenţei electronice nu i s-a adus la cunoştinţă despre existenţa 
asigurării de viaţă, împiedicându-i să ceară executarea acesteia, nu îndeplineşte condiţia prevăzută în 



102 
 

pct. 7.3.2. lit. b din „Condiţiile generale” parte integrantă din contractul de credit nr. [...]/08.09.2008 
aceea de a reprezenta notificarea „de îndată” a schimbării cu impact, ce poate afecta obligaţiile 
asumate prin contractul de credit,  intervalul 23.10.2008 – 07.09.2009 neputând fi considerat „de 
îndată”, în cadrul unor noţiuni generale acceptate într-un limbaj comun, toate susţinerile contrare 
fiind de aceea nefondate. 
 De aceea şi susţinerile conform cărora din înscrisurile depuse la dosar de către SC [...] SA, 
respectiv, Contract de Asigurare de Grup pentru Credite Acordate Companiilor Mici şi Persoanelor 
Fizice Autorizate, Condiţii de Asigurare şi Contract de Asigurare de Grup Pentru Credite Acordate 
Companiilor Mici şi Persoanelor Fizice Autorizate, Poliţa de asigurare nr. …) rezultă fără dubiu că 
obligaţia de a anunţa asigurătorul SC [...] SA şi demersurile pentru obţinerea indemnizaţiei de 
asigurare în vederea rambursării creditului aparţinea pârâtei intimate, şi că prin producerea riscului 
asigurat, societatea de asigurări se obliga să plătească indemnizaţia de asigurare către beneficiar în 
conformitate cu prevederile contractului, sunt lipsite de relevanţă în cauză, deoarece cele două 
instanţe, tocmai acestea au reţinut că acţiunea recurentei îndreptată împotriva băncii este  nefondată, 
deoarece banca pârâtă trebuia la rândul său, in vederea respectării obligaţiilor contractuale, a fi 
anunţată „de îndată”, asupra producerii evenimentului asigurat, tocmai pentru ca la rândul său, să-şi 
poată îndeplini obligaţiile sale  contractuale cu asiguratul (să-l anunţe pe acesta în cel mult 10 zile de 
la data când a luat cunoştinţă de producerea evenimentului deces), cererea de despăgubire urmând a 
se completa de reprezentantul clientului la bancă împreună cu angajaţii băncii, apoi transmisă 
împreună cu documentele aferente prin curier, societăţii de asigurare. 
 Prin urmare, nu cu un raţionament simplist s-a reţinut de către instanţe că recurenta are culpa 
de a nu fi notificat pârâta despre producerea riscului asigurat „deces” – „ de îndată” -  prin raportare 
la obiectul cererii de chemare în judecată, neavând relevanţă cui îi aparţine obligaţia de a anunţa 
asiguratorul, ci tocmai în considerarea  dispoziţiilor „Condiţii generale” reţinându-se  că acţiunea  
recurentei  formulată împotriva intimatei este nefondată. 
 Şi criticile aduse deciziei apelate prin care se arată că aceasta este complet lipsită de motivare 
şi aceasta nu conţine o analiză în fapt şi în drept, magistraţii preluând eliptic şi neselectiv susţinerile 
pârâtei fără a analiza motivele de apel invocate, în referire deosebită la existenţa notificării, ceea ce 
echivalează cu nemotivarea sunt nefondate, deoarece instanţa de apel, în considerentele hotărârii 
apelate a făcut referire la acestea, arătând că actul respectiv „nu este de natură să conducă la 
concluzia că recurenta şi-a îndeplinit obligaţia contractuală care se referă la notificarea de îndată a 
băncii şi nu după  aproape un an”, cele reţinute fiind  de fapt, întemeiate, după cum s-a prezentat mai 
sus. 
 Pentru aceste considerente, se constată că toate criticile aduse hotărârii apelate sunt 
nefondate şi în temeiul art.312 al.1 Cod.pr.civ. recursul va fi respins ca atare. 

 
18. Încheiere contract de furnizare energie electrică. Temeinicia cererii de obligare a 

pârâtei la executarea în natură a obligației contractuale. 
 

Art. 969 , art. 1073 din Codul Civil de la 1864 
 

Contractul de furnizare a energiei electrice (şi nu de distribuţie a energiei electrice), 
încheiat în mod legal, reprezintă legea părţilor, conform prevederilor art.969 Codul Civil de la 
1864, aplicabil raporturilor juridice de faţă şi obligă furnizorul să execute obligaţia de furnizare a 
energiei electrice, în mod continuu, cu excepţiile expres arătate în convenţie – art.6 lit.a din 
contract, prevederile art. 1073 Codul Civil de la 1864, potrivit cărora „creditorul are dreptul de a 
dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare”, fiind 
aplicabile. 
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Invocarea prevederilor Legii nr.123/2012, intrată în vigoare la data de 16 iulie 2012, după 
încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi chiar după intervenirea întreruperii 
furnizării energiei electrice pentru intervenirea inundaţiilor din 2010, nu poate produce efecte 
juridice în contra consumatorului energiei electrice şi nu îi poate prejudicia drepturile izvorâte din 
contract, cu atât mai mult cu cât chiar actuala legislaţie specifică energiei electrice reglementează 
răspunderea operatorului de distribuţie faţă de furnizorul de energie electrică. 
 În consecinţă, dat fiind că raporturile dintre reclamant şi pârâtă au la bază un contract 
valabil încheiat, şi care îşi produce în continuare efectele, rezilierea pentru neexecutarea culpabilă 
a obligaţiei de furnizare neputând fi invocată chiar de debitorul obligaţiei neexecutate, în mod 
corect s-a apreciat asupra temeiniciei cererii de obligare a pârâtei la executarea în natură a 
obligaţiei contractuale. 
 

     Decizia civilă nr. 425/26.05.2014 
        Dosar nr. 838/842/2012* 

 
1. Prin sentinţa civilă nr. 224/07.05.2013 pronunţată de Judecătoria Hârşova, s-a admis 

excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei S.C. [...] S.R.L. în privinţa capătului de cerere 
având ca obiect obligarea pârâtei S.C. [...] S.A.  să respecte clauzele contractului de furnizare a 
energiei electrice  şi s-a respins acţiunea formulată de reclamanta S.C. [...] S.R.L. în contradictoriu 
cu pârâta S.C. [...] S.A. ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesual activă. 

S-a admis acţiunea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A. şi 
a fost obligată pârâta la respectarea clauzelor contractului de furnizare energie electrică nr. 
2595/05.07.2002 în mod continuu şi neîntrerupt la consumatorii casnici, fiind respinsă acţiunea 
formulată de reclamanţii [...]  şi S.C. [...] S.R.L. în contradictoriu cu pârâţii S.C. [...]  S.A.   şi S.C. 
[...] S.A  având ca obiect  obligarea pârâţilor la achiziţionarea pe cheltuiala lor şi montarea unei 
microcentrale eoliene.  

În  considerentele hotărârii, prima instanţă a reţinut că, între reclamantul [...] - în calitate de 
beneficiar și S.C. [...] S.A. reprezentată legal prin Sucursala de Distribuție Constanța – în calitate de 
furnizor distribuitor,  la data de 05.07.2002 s-a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice la 
consumatorii casnici  nr. 2595/05.07.2002 . 
           A reţinut instanţa de fond că, începând cu data  de 10.07.2010,  furnizorul -  respectiv 
distribuitorul de energie electrică, datorită unor împrejurări independente de voința lor - inundații în 
zonă, sustrageri de componente electrice ale instalațiilor electrice, au avut dificultăți  privind 
furnizarea și distribuirea  energiei electrice la locația deținută de reclamantul [...] în comuna [...], 
județul Constanța. Însă, apreciază prima instanţă, între părți contractul de furnizare a energiei 
electrice la consumatorii casnici  nr. 2595/05.07.2002 nu a fost reziliat niciodată, astfel că potrivit 
art. 969 Cod civil, ,,convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante”, astfel că a 
concluzionat instanţa de fond, primul capăt de cerere formulat de reclamantul [...], privind obligarea 
pârâtei  S.C. [...]S.A. să respecte clauzele contractului de furnizare a energiei electrice în mod 
continuu și neîntrerupt la consumatorii casnici nr. 2595/05.07.2002 este justificat. 
            A mai constatat instanţa de fond că S.C. [...] S.R.L. nu este parte în cadrul contractului de 
furnizare a energiei electrice  nr. 2595/05.07.2002  încheiat cu S.C [...] S.A., aceasta fiind terț față de 
acest contract, motiv pentru care a admis excepția lipsei calității procesuale active a acestei societăți 
cu consecinţa respingerii acţiunii ca atare. 

 Cât privește al doilea capăt de cerere  formulat de reclamanții [...] și S.C. [...] S.R.L. privind 
obligarea pârâtelor S.C. [...] S.A. și  S.C. [...] S.A. să achiziționeze și să monteze pe cheltuiala lor în 
incinta locației deţinută în localitatea [...], județul Constanța a unei microcentrale eoliană cu putere 
de 10 Kv. pentru a furniza energie electrică, prima instanţă a apreciat că nu este fondat. 
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Dispoziţiile art. 1257 şi 1258 Cod civil au aplicabilitate numai în situaţia existenţei unui 
contract încheiat între părţi, reprezentând sancţiunea aplicabilă în cazul neexecutării unei înţelegeri 
contractuale.  

  Reţine instanţa de fond că reclamanții, având  dificultăți  în ceea ce priveşte  furnizarea în 
mod continuu a energiei electrice, începând  cu luna iunie 2009 au început  să efectueze o investiție 
pentru a face posibilă aducerea și furnizarea energiei electrice la locația pe care aceștia o dețin în 
comuna [...], județul Constanța - zona Ghiolului [...], astfel că societatea al cărei administrator este 
reclamantul [...] a devenit posesorul derivaţiei reţelei  electrice LEA 20 KV şi PTA 20/0,4-63 KVA, 
ce face legătura între reţeaua electrică a furnizorului-distribuitor de energie electrică gestionată de 
pârâtele  S.C. [...] S.A. și  S.C. [...] S.A. şi locaţia deţinută de reclamanţi.  

În perioada  martie 2008 - februarie  2010, [...] în calitate de persoană fizică şi S.C. [...] 
S.R.L. Cernavodă prin administratorul  [...], au negociat cu pârâtele S.C. [...] S.A. și S.C. [...] S.A. 
posibilitatea cumpărării derivaţiei reţelei electrice edificată fără însă să obțină vreodată din partea 
acestora vreun aviz favorabil.  Deși  pârâtele au  comunicat reclamanţilor că preluarea investiției nu 
poate fi făcută decât cu titlu gratuit (prin donație), aceştia au  insistat în preluarea investiţiei  cu 
plată, au evaluat investiţia făcută la suma de circa 20.000 lei și au apreciat că  preluarea acesteia  de 
către pârâte ar fi o obligație, motiv pentru care au formulat prezenta cerere de chemare în judecată. 

A reţinut instanţa de fond că orice transfer al capacităţilor de distribuţie a energiei electrice 
se poate realiza doar în condiţiile reglementate de procedura privind reglementarea condiţiilor 
pentru transferul de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice aprobată prin Ordinul 
preşedintelui ANRE nr. 27/2007.  

Având  în vedere  calitatea  de operator de distribuţie  şi raportat la caracterul reglementat al 
desfăşurării activităţilor în sectorul energetic, prima instanţă a apreciat că  pârâtele nu pot  edifica 
capacităţi de producţie a energiei  electrice  fără obţinerea autorizaţiilor, avizelor şi respectarea 
procedurilor prealabile, neexistând temeiul juridic ca pârâtele să fie obligate, în schimbul unei 
investiţii făcute de reclamanţi, fără respectarea procedurilor prealabile prevăzute de legea energiei 
electrice – Legea nr. 13/2004 să achiziţioneze și să monteze pe cheltuiala lor o microcentrală eoliană 
cu putere de 10 KV. 
 
 2. Prin decizia civilă nr.152/21.11.2013, Tribunalul Constanţa a respins apelul declarat de 
apelanta S.C. [...] S.A. în contradictoriu cu intimaţii S.C. [...] S.A. Constanţa, [...],  S.C. [...] S.R.L. 
Cernavodă şi intervenientul în interes alăturat [...], împotriva sentinţei civile nr. 224/07.05.2013 
pronunţată de Judecătoria Hârşova, ca nefondat şi a admis cererea de intervenţie în interes alăturat 
intimatului [...], formulată de intervenientul [...]. 

A reţinut Tribunalul că prin apelul declarat, pârâta S.C. [...] S.A. a învederat că deconectarea 
locului de consum aparţinând intimatului reclamant [...] a fost făcută de distribuitorul S.C. [...] S.A  
în vederea protejării instalaţiilor, sănătăţii şi vieţii oamenilor, din cauza inundaţiilor, deconectare 
menţinută şi în prezent de acelaşi distribuitor, care nu are legătură cu activitatea de furnizare a 
energiei electrice, S.C. [...] S.A fiind distincta de S.C. [...] S.A.  

Arată apelanta că, potrivit art. 1 din contractul nr. 2595/05.07.2002, obiectul contractului 
este furnizarea energiei electrice la locul de consum situat în comuna Gârliciu, potrivit art. 3 din 
contract, utilizarea energiei electrice se va face în scop propriu, numai pentru iluminat şi receptoare 
electrocasnice, iar art. 6 stabileşte că furnizorul are obligaţia să furnizeze consumatorului energie 
electrică în mod continuu, cu excepţia duratei de remediere a avariilor şi deranjamentelor.    

Susţine apelanta că, în condiţiile în care deconectarea locului de consum nu se datorează 
culpei S.C. [...] S.A., în lipsa reţelei electrice – urmare deteriorării acesteia din cauza inundaţiilor, 
apelanta este în imposibilitatea obiectivă de a realiza serviciul de furnizare a energiei electrice, 
obligaţia sa contractuală nemaiputând fi executată datorită unui caz fortuit. 
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Potrivit instanţei de apel, susţinerile apelantei S.C. [...] S.A. sunt neîntemeiate, întrucât în 
prezent, contractul nr. 2595/05.07.2002 nu a fost reziliat, continuând să îşi producă efectele. 

În acest sens, Tribunalul constată că în cadrul respectivului contract, părţile au fost 
consumatorul [...]  şi furnizorul SC [...] SA. Urmare reorganizării, SC [...] SA a fost divizată în două 
societăţi, respectiv S.C. [...] S.A.  – care are ca obiect de activitate furnizarea energiei electrice şi 
respectiv S.C. [...] S.A – care are ca obiect de activitate distribuţia energiei electrice. În condiţiile în 
care contractul nr. 2595/05.07.2002 a avut ca obiect furnizarea energiei electrice,  în mod evident, 
în prezent, această obligaţie incumbă apelantei S.C. [...] S.A. şi nu S.C. [...] S.A., cu atât mai mult cu 
cât, în executarea acestui contract, apelanta emitea facturi fiscale în nume propriu, pentru achitarea 
contravalorii energiei electrice furnizate de ea.   

Pe cale de consecinţă, în mod întemeiat prima instanţă a reţinut că, prin încheierea 
contractului nr. 2595/05.07.2002, apelanta S.C. [...] S.A. şi-a asumat obligaţii de furnizare a energiei 
electrice către consumatorul [...], fiind astfel şi în prezent obligat la respectarea acestei obligaţii 
contractuale.  

În situaţia în care apelanta apreciază că imposibilitatea respectării acestor obligaţii de 
furnizare a energiei electrice s-ar datora acţiunii intimatei pârâte S.C. [...] S.A., care nu îi pune la 
dispoziţie reţeaua electrică necesară furnizării energiei electrice, apelanta are posibilitatea de a se 
îndrepta împotriva acesteia cu o acţiune prin care să solicite acesteia îndeplinirea propriei obligaţii 
de asigurare a bunei funcţionări a reţelei de distribuţie a energiei electrice. 

Susţinerile apelantei în sensul că acest contract a fost desfiinţat de drept nu au fost reţinute, 
întrucât s-a invocat existenţa unui caz fortuit, constând în inundaţiile care au determinat întreruperea 
furnizării energiei electrice de către intimata S.C. [...] S.A, iar instanţa a constatat că acest 
eveniment, urmat de sustragerea unui transformator  care alimenta cu energie electrică zona 
respectivă, a avut loc în anul 2010,  apelanta având obligaţia contractuală de a lua orice măsuri 
pentru remedierea efectelor acestor evenimente, măsuri care să asigure aplicarea în continuare a 
prevederilor contractului nr. 2595/05.07.2002. 

Tribunalul a reţinut şi că la dosarul cauzei a fost depusă factura nr. 961/12.05.2012, precum 
şi preavizul 8268/01.09.2011, ce dovedesc continuarea facturării contravalorii energiei electrice şi 
confirmă atitudinea apelantei, în sensul continuării producerii efectelor contractului din 2002, şi nu 
desfiinţării acestuia de drept.  

3. Decizia instanţei de apel a fost atacată cu recurs de către apelanta pârâtă  S.C. [...] S.A., 
care a susţinut că hotărârea recurată este dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, întrucât 
ambele instanţe nu s-au pronunţat asupra capătului de cerere principal privind obligarea S.C. [...] 
S.A la asigurarea distribuţiei energiei electrice către locaţia din comuna Gârliciu, judeţul Constanţa, 
loc de consum care constituie obiect al contractului şi, de asemenea, nu au făcut o aplicare corectă a 
dispoziţiilor legale incidente, respectiv Legea energiei electrice, Directiva 2003/54/EC, 
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori şi Regulamentul de racordare a 
utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. 
 Se arată că deconectarea locului de consum a fost efectuată în luna iulie 2010 de către S.C. 
[...] S.A., în calitate de distribuitor, deconectarea este menţinută în prezent tot de către distribuitor, 
fără a avea legătură cu activitatea de furnizare a energiei electrice. 

Susţine recurenta că potrivit art. 1 din contractul de furnizare a energiei electrice nr. 
2595/05.07.2002, obiectul contractului este furnizarea energiei electrice de la locul unde consum 
situat în comuna Gârliciu, zona Hazarlic şi reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumator 
privind furnizarea, condiţiile de consum, facturarea  şi plata energiei electrice, iar potrivit art. 3 din 
contract, utilizarea energiei electrice se va face în scop propriu, numai pentru iluminat  şi receptoare 
electrocasnice.  

Potrivit art.6 lit.a din contract, furnizorul are obligaţia să furnizeze consumatorului energie 
electrică în mod continuu, cu excepţia duratei de remediere a avariilor şi deranjamentelor.    
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Se mai arată că potrivit  Legii energiei şi a gazelor naturale, accesul la reţea poate fi 
restricţionat numai dacă racordarea afectează situaţia SEN, prin nerespectarea normelor tehnice şi a 
standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, sau în cazul în care 
operatorul de transport sau de distribuţie nu dispune de capacităţile necesare. 

Potrivit recurentei, în condiţiile în care deconectarea locului de consum nu se datorează 
culpei S.C. [...] S.A., în lipsa reţelei electrice, recurenta este în imposibilitate efectivă, totală şi 
definitivă de a asigura furnizarea energiei electrice. 

Imposibilitatea fortuită de executare, în conformitate cu art.1557 Noul Cod civil, constituie o 
cauză de reziliere de plin drept a contractului şi fără vreo notificare, din momentul producerii 
evenimentului fortuit. 

Referitor la emiterea unor înscrisuri ulterior datei deconectării locului de consum, susţine 
recurenta că acestea au fost emise în urma unor erori ale sistemului informatic. 

Învederează recurenta şi faptul că punerea în executare a hotărârii recurate nu este posibilă, 
întrucât în lipsa reţelei electrice, S.C. [...] S.A. nu poate realiza serviciul de furnizare a energiei 
electrice, care constituie obiect al contractului de furnizare, recurenta neavând competenţa ca în 
nume propriu să solicite operatorului de reţea să sigure distribuţia energiei electrice, fiind un 
mandatar al clienţilor finali. 

Se solicită, în consecinţă, admiterea recursului, modificarea deciziei recurate şi rejudecând 
cauza, respingerea cererii de chemare în judecată. 

Intimatul reclamant [...] a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea recursului, susţinând 
că în cazul de faţă imposibilitatea de executare este doar temporară, astfel că executarea obligaţiei s-
a putu suspenda, dar pentru un termen rezonabil. 

În recurs nu au fost propuse, încuviinţate şi administrate probe. 
4. Recursul este nefondat. 
Se impune precizarea prioritară că recursul presupune invocarea şi dovedirea motivelor de 

nelegalitate prevăzute de art.304 pct.1- 9 C.pr.civilă, putând fi deduse judecăţii instanţei de recurs 
numai aspecte care se încadrează în prevederile menţionate şi care au fost supuse şi judecăţii 
primelor instanţe. 

Prin cererea de recurs motivele sunt arătate generic ca fiind încălcarea sau aplicarea greşită a 
legii – art.304 pct.9 C.pr.civilă de la 1865, dar şi nepronunţarea instanţelor de fond, prima instanţă şi 
instanţa de apel, asupra unei cereri formulate de reclamant, respectiv o situaţie de minus petita, care 
însă nu se încadrează în niciunul dintre motivele de nelegalitate prevăzute de art.304 C.pr.civilă de 
la 1865. 

Se vor analiza, aşadar, criticile expuse, în limita motivelor de nelegalitate. 
Motivul de nelegalitate care se încadrează în prevederile art.304 pct.9 C.pr.civilă de la 1865, 

constând în încălcarea sau aplicarea greşită a legii, presupune ca instanţa să fi recurs la textele de 
lege aplicabile speţei, dar să le fi încălcat, în litera sau spiritul lor, sau să le fi aplicat greşit. 

Între reclamantul [...] şi SC [...] SA, divizată în S.C. [...] S.A. şi S.C. [...] S.A, a fost încheiat 
un contract de furnizare a energiei electrice, furnizorul fiind, astfel cum şi invocă, recurentul S.C. 
[...] S.A. 

Contractul de furnizare a energiei electrice (şi nu de distribuţie a energiei electrice) 
nr.2595/05.07.2002, încheiat în mod legal, reprezintă legea părţilor, conform prevederilor art.969 
Codul Civil de la 1864, aplicabil raporturilor juridice de faţă şi obligă pe furnizorul S.C. [...] S.A. să 
execute obligaţia de furnizare a energiei electrice, în mod continuu, cu excepţiile expres arătate în 
convenţie – art.6 lit.a din contract, prevederile art. 1073 Codul Civil de la 1864, potrivit cărora 
„creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la 
dezdăunare”, fiind aplicabile. 

Potrivit art.13 alin.2 din contract, forţa majoră apără de răspundere furnizorul, în condiţiile 
legii, forţa majoră constând în acel eveniment invincibil şi insurmontabil, care nu poate fi depăşit. 
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Dacă un astfel de eveniment putea să fie considerat ca fiind o cauză de forţă majoră în anul 
2010, în urma inundaţiilor din vara acestui an, în anul 2012 (anul declanşării litigiului), acest 
eveniment nu mai poate fi considerat a fi forţă majoră exoneratoare de răspundere. 

Invocarea prevederilor Legii nr.123/2012, intrată în vigoare la data de 16 iulie 2012, după 
încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi chiar după intervenirea întreruperii 
furnizării energiei electrice pentru intervenirea inundaţiilor din 2010, nu poate produce efecte 
juridice în contra consumatorului energiei electrice şi nu îi poate prejudicia drepturile izvorâte din 
contract, cu atât mai mult cu cât chiar actuala legislaţie specifică energiei electrice reglementează 
răspunderea operatorului de distribuţie faţă de furnizorul de energie electrică. 

Dispoziţiile art.1557 Noul Cod Civil, invocate de recurentă, nu sunt aplicabile raporturilor 
juridice de faţă, având în vedere că acestea s-au născut anterior intrării în vigoare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil, fiind născute din contractul de furnizare a energiei electrice 
încheiat în anul 2002. 
 În consecinţă, dat fiind că raporturile dintre reclamant şi pârâta S.C. [...] S.A. au la bază un 
contract valabil încheiat, şi care îşi produce în continuare efectele, rezilierea pentru neexecutarea 
culpabilă a obligaţiei de furnizare neputând fi invocată chiar de debitorul obligaţiei neexecutate, în 
mod corect instanţele de fond au apreciat asupra temeiniciei cererii de obligare a pârâtei la 
executarea în natură a obligaţiei contractuale. 
 Nu este vorba despre o executare care nu mai poate fi realizată în mod absolut, ci executarea 
acesteia ţine de raporturile dintre cele două societăţi pârâte, raporturi care nu pot prejudicia pe 
consumatori. 
 Cel de-al doilea motiv de recurs, legat de nepronunţarea instanţelor de fond asupra cererii de 
obligare a S.C. [...] S.A la distribuţia de energie electrică reprezintă, astfel cum s-a arătat anterior, un 
caz de minus petita, care nu se încadrează într-unul dintre motivele de nelegalitate prevăzute de 
art.304 C.pr.civilă de la 1865, motivul reglementat de art.304 pct.6 făcând referire numai la situaţiile 
de plus petita şi ultra petita. 
 În caz de minus petita, partea are la îndemână alte remedii procesuale reglementate de 
legislaţia procedurală civilă, neexistând posibilitatea de opţiune între recurs şi celelalte căi 
procedurale. 

Faţă de toate aceste argumente, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civilă de la 1865, Curtea de 
Apel va respinge recursul ca nefondat. 

 
19. Notificarea deschiderii procedurii insolvenței realizată prin publicare în BPI. 

 
Art.7 alin.3 teza a II-a din Legea nr.85/2006 

 
Invocarea de către creditoare a împrejurării potrivit căreia nu au fost notificate individual 

datorită faptului că administratorul societăţii nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar arhiva 
societăţii nu poate fi asimilată unei împrejurări mai presus de voinţa părţii, ce nu putea fi învinsă de 
aceasta,  în sensul art. 103 din codul de procedură civilă. 
           Această motivaţie nu poate fi primită ca şi împrejurare mai presus de voinţa părţii, de natură 
a o împiedica să-şi declare creanţa întrucât pentru această ipoteză în care creditorul debitorului nu 
a fost notificat individual datorită faptului că administratorul societăţii nu a pus la dispoziţia 
lichidatorului judiciar arhiva societăţii, legiuitorul a instituit art.7 alin.3 teza a doua din Legea 
nr.85/2006 potrivit cu care „… pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la 
art.28 alin.(1) lit.c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a 
fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă”.  
            Ori atâta vreme cât notificarea deschiderii procedurii insolvenţei a fost publicată în BPI,  în 
deplin  acord cu dispoziţiile legale amintite mai sus, notificare opozabilă creditoarelor, în lipsa 
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indicării tuturor creditorilor, individual, de către lichidator,  din motive neimputabile acestuia, cele 
criticate de către recurente  nu au suport legal.  
 

     Decizia civilă nr. 383/05.05.2014 
        Dosar nr. 9993/118/2012 

 
             1. Obiectul şi părţile litigiului. 

Prin Încheierea nr.1203/24.09.2012 a fost admisă cererea formulată de debitoarea SC [...] 
SRL societate dizolvată prin lichidator CII [...] şi s-a dispus deschiderea procedurii simplificate fiind 
numit în calitate de lichidator judiciar [...] C.I.I. Întrucât lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia 
documentelor contabile ale societăţii ca urmare a lipsei răspunsului administratorului societăţii la 
notificarea ce i-a fost adresată în acest sens, a procedat la notificarea deschiderii procedurii 
insolvenţei către creditorii bugetari şi furnizorii de utilităţi cunoscuţi; de asemenea, a notificat 
deschiderea procedurii în cotidianul „Bursa” din data de 19.10.2012 şi în BPI nr 14511/18.10.2012. 

Potrivit sentinţei de deschidere a procedurii termenul limită de înregistrare a cererilor de 
admitere a creanţelor a fost stabilit la data de 08.11.2012. 
 La data de 22.04.2013 creditoarele [...] SA şi [...] SRL au formulat cerere de repunere în 
termenul de declarare a creanţei. În susţinerea cererii s-a arătat că nu au avut cunoştinţă de 
deschiderea procedurii insolvenţei şi nu au avut posibilitatea de a depune declaraţia de creanţă 
datorită acestei împrejurări obiective.  

Astfel, datorită faptului că administratorul judiciar nu a intrat în posesia documentelor 
contabile ale societăţii debitoare nu a putut identifica creanţa deţinută de [...] SA şi [...] SRL iar 
acestea nu au fost notificate cu privire la deschiderea procedurii. Au arătat creditoarele că nu este 
suficientă publicarea notificării în BPI deoarece notificarea trebuie făcută conform codului de 
procedură civilă pentru a nu aduce atinge drepturilor creditorilor şi pentru a le fi asigurat egal acest 
drept conform art.6 din CEDO.   
           În drept au fost invocate dispoziţiile art.103 Cod pr.civ.  
    

2. Hotărârea tribunalului 
Prin sentinţa civilă nr.2745 din 14.10.2013 Tribunalul Constanţa a respins ca neîntemeiată 

cererea de repunere în termenul de declarare a creanţei formulată de creditoarele [...] SA şi [...] SRL. 
Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a reţinut că invocarea de către creditoare a 

împrejurării potrivit căreia nu au fost notificate individual (datorită faptului că administratorul 
societăţii nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar arhiva societăţii) nu poate constitui temei 
suficient pentru repunerea în termenul de depunere a creanţei atâta vreme cât legiuitorul a prevăzut 
prin art.7 alin.3 teza a doua din Legea nr.85/2006 că „pentru creditorii care nu au putut fi 
identificaţi în lista prevăzută la art.28 alin.(1) lit.c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi 
considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă”.  

Aşadar, legiuitorul a prevăzut această posibilitate şi nu a înţeles într-o atare ipoteză să 
excludă creditorii de la sancţiunea decăderii. Ori, admiterea cererii de repunere în termen presupune 
existenţa unor cauze temeinic justificate pentru care termenul a fost depăşit confirm art.103 Cod 
pr.civ. Creditoarele contestatoare nu au invocat decât faptul că nu a fost notificate individual, 
împrejurare ce nu poate constitui o cauză temeinic justificată de repunere în termen. 
 
 3. Recursul  
          Împotriva acestei hotărâri au formulat recurs creditoarele [...] SA şi [...] SRL care au criticat-o 
sub aspectele: 

Societatea [...] SA în calitate de proprietar al bunului a fost prejudiciată, prin neachitarea 
ratelor şi a cheltuielilor conform contractului, întrucât bunul a fost achiziţionat de către societatea 
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recurentă la solicitarea expresă a debitoarei, fiind achitat integral şi, ulterior, pus la dispoziţia SC 
[...] SRL. 

Sub aspectul tardivităţii formulării cererii de admitere a creanţei, învederează instanţei de 
control judiciar faptul că, ceea ce este important de subliniat în speţa de faţă este împrejurarea că 
recurentele nu au fost notificate conform prevederilor Codului de procedură civilă cu privire la 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva societăţii debitoare, astfel că acestea s-au aflat în 
imposibilitatea de a formula declaraţia de creanţă la termenul stabilit de către instanţa de judecată.  

În cauză, în opinia  recurentelor acestea,  au făcut dovada faptului că a existat o împrejurare 
care le-a împiedicat să acţioneze, anume aceea că nu au fost notificate asupra deschiderii procedurii 
insolvenţei debitoarei. 

Consideră că nu este suficientă publicarea notificării în Buletinul procedurilor de insolvenţă, 
întrucât notificarea trebuia făcută în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură civilă pentru 
a nu aduce atingere drepturilor creditorilor la recuperarea creanţelor şi pentru a fi asigurat în mod 
legal acest drept aşa cum se prevede în art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
 Consideră că lichidatorul judiciar desemnat nu a depus toate diligenţele cu privire la 
notificarea tuturor creditorilor, iar solicitarea acestuia de a respinge cererea recurentelor creditoare 
de repunere în termenul de depunere a cererii de înregistrare a creanţelor asupra averii debitoarei SC 
[...] SRl este nelegală şi neîntemeiată.  
              

4. Curtea  
Analizând criticile aduse, Curtea va reţine că acestea sunt nefondate pentru considerentele: 
În mod judicios a reţinut prima instanţă că sensul art. 103 din Codul de procedură civilă, în 

temeiul căruia se solicită repunerea în termenul de declarare a creanţei, vizează acele împrejurări 
care mai presus de voinţa părţilor le-au împiedicat pe acestea să exercite o cale de atac sau să 
îndeplinească un act de procedură. 

In cauză, invocarea de către creditoare a împrejurării potrivit căreia nu au fost notificate 
individual datorită faptului că administratorul societăţii nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar 
arhiva societăţii nu poate fi asimilată unei împrejurări mai presus de voinţa părţii, ce nu putea fi 
învinsă de aceasta,  în sensul art. 103 din codul de procedură civilă. 

Această motivaţie nu poate fi primită ca şi împrejurare mai presus de voinţa părţii, de natură 
a o împiedica să-şi declare creanţa întrucât pentru această ipoteză în care creditorul debitorului nu a 
fost notificat individual datorită faptului că administratorul societăţii nu a pus la dispoziţia 
lichidatorului judiciar arhiva societăţii, legiuitorul a instituit art.7 alin.3 teza a doua din Legea 
nr.85/2006 potrivit cu care „… pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la 
art.28 alin.(1) lit.c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a 
fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă”.  

Ori atâta vreme cât notificarea deschiderii procedurii insolvenţei a fost publicată în BPI,  în 
deplin  acord cu dispoziţiile legale amintite mai sus, notificare opozabilă creditoarelor, în lipsa 
indicării tuturor creditorilor, individual, de către lichidator,  din motive neimputabile acestuia, cele 
criticate de către recurente  nu au suport legal.  

Faţă de cele arătate, criticile recurentelor nu pot fi primite, ele având un caracter vădit 
nefondat, astfel că  soluţia primei instanţe este una ce nu se impune a fi reformată, astfel că în 
temeiul disp. art. 312 cod procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat.  
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20. Obligarea pârâtei la plata penalităților de întârziere calculate pentru neachitarea la 
termen a facturilor de energie termică. Aplicarea sancțiunii perimării întrucât recurenta avea 
obligația de a urmări și finaliza procesul în cauză. 

 
Art. 4 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 
Art. 248 alin.1 Cod procedură civilă 

 
Potrivit art. 248 Cod procedură civilă “ 1) Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, 

recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva 
incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Partea nu se socoteşte în vină 
când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu.  

2) Termenul perimării nu curge cât timp, fără vina părţii, cererea n-a ajuns încă la instanţa 
competentă să o judece sau nu se poate fixa termen de judecată.” 

Conform art. 4 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, în reglementarea în vigoare la momentul suspendării 
judecăţii, ”În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanţa în 
faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost 
constatată.” 

Chiar dacă instanţa, în aplicarea dispozitiilor art. 4 alin.1 din Legea nr. 554/2004, are obligaţia de a 
suspenda judecata odată cu sesizarea instanţei competente să se pronunţe asupra excepţiei de nelegalitate, 
ea nu are şi obligaţia repunerii cauzei pe rol din oficiu. 

Nu există astfel nicio dispoziţie legală care să impună instanţei o atare obligaţie, în condiţiile în care 
părţile au îndatorirea de a urmări desfăşurarea procesului și de a îndeplini actele de procedură în ordinea şi 
termenele stabilite de lege sau de judecător.  
 

     Decizia civilă nr. 547/04.09.2014 
        Dosar nr. 11556/118/2009 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 30.10.2009 reclamanta SC 

[...] SA a chemat în judecată pe pârâta RADET Constanţa, solicitând instanţei să dispună obligarea 
pârâtei la plata sumei de 87.792.023,99 lei – reprezentând penalităţi de întârziere calculate pentru 
neachitarea la termen a facturilor de energie termică emise în perioada ianuarie 2006 – noiembrie 
2008, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

La termenul din 22.11.2011 pârâta a invocat excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art.12 și 
20 din Decizia nr.4/2000 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale în Domeniul Energiei. 

Prin Încheierea din 13.03.2012 Tribunalul Constanţa a admis cererea de sesizare a instanţei 
de contencios administrativ pentru soluţionarea excepţiei de nelegalitate, dispunând totodată 
suspendarea judecăţii prezentei cauze, până la soluţionarea irevocabilă a excepţiei de nelegalitate, în 
conformitate cu prevederile art.4 alin.1 din Legea 554/2004. 

Prin sentinţa civilă nr. 6296 din 06.11.2012 pronunţată în Dosarul nr.6309/2/2012 Curtea de 
Apel Bucureşti a respins excepţia de nelegalitate ca neîntemeiată. 

Reclamanta din prezenta cauză a primit Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti la data de 
27.12.2012. Sentinţa nu a fost recurată de niciuna dintre părţi. 

Prin Sentinţa civilă nr.2085/17.06.2014 s-a admis  excepţia de perimare şi s-a constatat 
perimată  cauza având ca obiect pretenţii. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele: 
La data de 24.03.2014 Tribunalul Constanţa a repus cauza pe rol din oficiu, pentru a pune în 

discuţia părţilor excepţia de perimare a cauzei, excepţie pusă în discuţia contradictorie a părţilor la 
termenul din 06.05.2014. 

Prin concluzii scrise, reclamanta a solicitat respingerea excepţiei de perimare, susţinând în 
esenţă că, atât timp cât instanţa a suspendat din oficiu judecata cauzei, tot din oficiu trebuia să 
repună pe rol această cauză. 
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Este real, susţine reclamanta, că excepţia de nelegalitate a fost soluţionată de Curtea de Apel 
la data de 06.11.2012, însă această instanţă nu şi-a respectat obligaţiile legale de a trimite dosarul 
Tribunalului Constanţa de îndată, acesta fiind înaintat Tribunalului Constanţa abia în cursul anului 
2014. 

În aceste condiţii nu se poate reţine culpa reclamantei pentru nerepunerea pe rol a cauzei, 
întrucât aceasta nu beneficiază de mijloacele necesare pentru a determina o instanţă de judecată sa 
retrimită un dosar la o altă instanţă într-un anumit timp.  

În temeiul art.137 C.pr.civ., instanţa s-a pronunţat cu prioritate asupra excepţiei de perimare. 
Potrivit art.248 C.pr.civ. „(1) Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, 

revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva 
incapabililor dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Partea nu se socoteşte în 
vină, când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu. 

(2) Termenul perimării nu curge cât timp, fără vina părţii, cererea n-a ajuns încă la instanţa 
competentă să o judece sau nu se poate fixa termen de judecată.” 

Perimarea este o sancţiune procedurală pentru nerespectarea termenului stabilit de lege, însă, 
aşa cum s-a subliniat în doctrină, ea este, în acelaşi timp, şi o prezumţie de desistare, dedusă din 
faptul nestăruinţei părţii interesate vreme îndelungată în judecata cauzei. 

Reclamanta a susţinut că repunerea pe rol a cauzei trebuia făcută din oficiu de către instanţa 
care a suspendat judecata. 

In cauză, instanţa de judecată a admis o cerere de sesizare a instanţei competente pentru 
soluţionarea unei excepţii de nelegalitate a unui act administrativ, iar suspendarea judecăţii cauzei a 
intervenit de drept, art.4 alin.1 din Legea 554/2004 prevăzând expres obligaţia suspendării judecăţii 
cauzei, ca urmare a dependenţei soluţionării cauzei civile de actul administrativ contestat. 

Ca şi în alte cauze de suspendare similare – art.244 C.pr.civ. - , părţile sunt cele care trebuie 
să urmărească soluţionarea dosarelor pentru care s-a suspendat judecata cauzei, şi nu instanţa de 
judecată. Stăruinţa în continuarea judecăţii aparţine părţilor şi nu instanţei de judecată, ele fiind 
singurele în măsură să aprecieze dacă mai subzistă interesul de a continua judecata. 

În practica judiciară lipsa culpei părţii în lăsarea cauzei în nelucrare a fost reţinută ori de câte 
ori suspendarea judecăţii s-a datorat neobservării unor aspecte care ar fi determinat continuarea 
judecăţii sau omisiunii instanţei de a fixa termen de judecată în condiţie în care partea a formulat o 
cerere ce îndeplinea toate cerinţele legale. 

Alineatul 2 al art.248 C.pr.civ. vizează o altă situaţie în care nu se poate reţine culpa părţii, 
respectiv când, fără vina părţii, cererii nu i se poate fixa termen de judecată sau nu a ajuns la instanţa 
competentă să o judece. Această situaţie are ca premisă existenţa unei cereri legal formulată, care 
însă nu a ajuns la instanţa de judecată competentă. În practică s-a reţinut această situaţie în cazul 
declinării de competenţă, al strămutării, al ivirii unui conflict de competentă, al cererii de apel sau de 
recurs legal timbrată, dar care, din culpa instanţei, nu este trimisă la instanţa de apel sau de recurs, în 
toate aceste situaţii instanţa fiind obligată să fixeze termen de judecată din oficiu. 

În speţă însă nu ne regăsim într-o astfel de situaţie, după suspendarea judecăţii, instanţa 
nemaifiind investită cu o cerere de reluare a judecăţii, deşi părţile au primit sentinţa instanţei de 
contencios, cunoşteau soluţia şi aveau posibilitatea formulării unei astfel de cereri. În cazul 
suspendării judecăţii pentru soluţionarea cu prioritate a altei cauze, este necesar ca părţile să-şi 
exprime poziţia, fiind posibil ca după soluţionarea cauzei ce a determinat suspendarea judecăţii să 
nu mai fie interesate în continuarea procesului. 

Nu are nicio relevanţă faptul că instanţa de contencios nu a retrimis cauza Tribunalului 
Constanţa imediat după soluţionarea excepţiei de nelegalitate, întrucât repunerea pe rol a cauzei nu 
depindea de prezenţa fizică a dosarului la instanţă, acesta urmând a fi solicitat pe cale administrativă 
pentru reluarea judecăţii. Chiar dacă dosarul ar fi fost restituit Tribunalului Constanţa imediat după 
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pronunţarea şi motivarea sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, reluarea judecăţii cauzei nu ar fi avut 
loc decât în urma formulării unei cereri în acest sens de către partea interesată. 

Întrucât de la data comunicării către reclamantă a sentinţei privind soluţionarea excepţiei de 
nelegalitate – 27.12.2012 şi de la data rămânerii irevocabile a acestei sentinţe (termenul de recurs 
pentru pârâtă fiind împlinit la data de 09.01.2013) şi data repunerii pe rol a cauzei de către instanţă – 
24.03.2014 a trecut mai mult de un an de zile, fără ca reclamanta să stăruie în judecată, instanţa a 
constatat  intervenită sancţiunea perimării cauzei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs  reclamanta SC [...] SA - PRIN [...] 
PALAS, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică, sub următoarele aspecte: 

La termenul din data de 05.05.2014 s-a invocat din oficiu de către 
Tribunalul Constanta excepţia perimării dosarului având în vedere că de la data 
pronunţării Sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, prin care a fost respinsă excepţia de  nelegalitate 
invocată de RADET şi până la repunerea pe rol a dosarului a trecut mai mult de un an.  

Faţă de această soluţie, solicită admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi trimiterea 
dosarului pentru continuarea judecaţii pe fond a cauzei. 

Înainte de a motiva în fapt această cerere, pentru a putea discuta despre excepţia perimării, ar 
trebui sa precizeze modalitatea în care acest dosar a fost suspendat: 

În timpul judecaţii pe fond a cauzei, după ce deja se administraseră probele printre care şi cea 
cu expertiză contabilă, RADET Constanța a invocat excepţia de nelegalitate a Deciziei nr. 4 emisă 
de ANRE in anul 2000. Această decizie cuprindea modelul de Contract-cadru privind furnizarea 
energiei termice. În momentul invocării acestei excepţii, Tribunalul Constanța, considerând că nu 
este competentă să soluţioneze această excepţie, a trimis dosarul la Curtea de Apel Constanța. 
Curtea de Apel  Constanţa, apreciind la rândul ei că nu este competentă teritorial să judece excepţia  
nelegalităţii Deciziei ANRE nr.4/2000, a trimis dosarul la Curtea de Apel Bucureşti.  

În momentul în care Tribunalul Constanţa a trimis dosarul la Curtea de Apel Constanţa, 
cauza privind solicitarea recurentei de a obliga RADET - ul la plata sumei de 87.792.023,99 lei a 
fost suspendată din oficiu, urmând ca după soluţionarea excepţiei de nelegalitate cauza să fie repusă 
pe rol din oficiu. 

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat soluţia în data de 06.11. 2012, a comunicat hotărârea 
părților în luna ianuarie a anului 2013, dar această instanţă nu şi-a respectat obligaţiile legale şi nu a 
trimis dosarul la Tribunalul Constanţa decât în cursul lunii martie a anului 2014. Societatea nu are la 
dispoziţie mijloace procedurale legale prin care să determine o instanţă de judecată să retrimită un 
dosar la o altă instanţă într-un anumit timp. A luat legătura telefonic de mai multe ori cu personalul 
din arhiva comercială de la Curtea de Apel Bucureşti, dar nu au putut să spună unde se află  dosarul. 

Conform Regulamentului Intern al Instanţelor de judecată, personalul desemnat din cadrul 
Curţii de Apel Bucureşti avea obligaţia ca după ce sentinţa privind respingerea excepţiei nelegalităţii 
a rămas definitivă, trebuiau să restituie Tribunalului Constanţa dosarul pentru continuarea judecaţii 
pe fond. Nu există niciun articol din Codul de Procedură civilă care să oblige să intervină  la 
instanţele de judecată pentru a retrimite dosarul în vederea continuării judecaţii. Au mai fost dosare 
cu cauze aproape identice în care s-a invocat această excepţie (dosarul 1300/118/2012), dar Curtea 
de Apel Bucureşti a retrimis dosarul imediat la Tribunalul Constanța, ocazie cu care a fost repus pe 
rol imediat. S-a sugerat în instanţă că societatea văzând că nu a revenit dosarul la Tribunalul 
Constanța, să se facă o cerere de repunere pe rol a cauzei, iar în momentul în care se stabilea primul 
termen de judecată şi se observa că nu a sosit dosarul de la Curtea de Apel, atunci Tribunalul 
Constanța solicita Curţii de Apel Bucureşti să restituie dosarul.  

Este adevărat  că  această  soluţie ar fi putut funcţiona, dar nu este reglementată de niciun 
articol din Codul de Procedură Civilă şi nu este obligatorie. În situaţia în care Curtea de Apel 
Bucureşti avea obligaţia restituirii dosarului, este clar că societăţii nu-i poate fi imputată lăsarea în 
nelucrare a acestui dosar. Prin admiterea acestei excepţii, se încurajează nerespectarea legii de către 
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unii angajaţi ai Curţii de Apel Bucureşti, iar această măsura a perimării ar avea efecte dezastruoase 
pentru societatea noastră. 

Tot pe rolul Tribunalului Constanța se mai afla şi dosarul nr. 7861/118/2011, care de 
asemenea se afla la Curtea de Apel Bucureşti. In acest dosar s-a formulat o cerere de repunere pe rol 
a cauzei, însă arhiva refuza primirea cererii deoarece dosarul nu venise de la Curtea de Apel 
Bucureşti. La insistențele părţii a fost primită cererea, s-a stabilit deja termen, dar dacă până la 
termenul stabilit nu sosea şi dosarul, tot nu se putea judeca dosarul, aceasta nereprezentând calea 
normală. Nu trebuia să se solicite repunerea pe rol deoarece a fost suspendat dosarul din oficiu şi tot 
din oficiu trebuia repus pe rol după ce fizic sosea dosarul în arhivă. 

Art.248 din vechiul Cod de Procedura ci[...], prevede: (l) Orice cerere de chemare în judecată, 
contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de 
drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Partea 
nu se socoteşte în vină, când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu. 2) 
Termenul perimării nu curge cât timp, fără vina părţii, cererea n-a ajuns încă la 
instanţa onipetentă să o judece sau nu se poate fixa termen de judecată. 

Din cele de mai sus rezultă că legiuitorul a sancţionat cu perimarea lăsarea în nelucrare (din 
vina părţilor) a unui dosar, pe o perioadă mai mare de 6 luni. Față de această regulă de bază sunt 
prevăzute două excepţii: 

l) nu se socoteşte vina părții când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu; In 
cazul acesta repunerea pe rol a cauzei urma să se facă din oficiu după pronunţarea pe excepţia 
nelegalității. De altfel, această cauză a şi fost repusă pe rol din oficiu. 

2) termenul perimării nu curge când cererea nu a ajuns la instanţa competentă să o judece; 
Aceasta este situaţia de față, clară și fără echivoc. De la momentul redactării sentinţei de către 
Curtea de Apel Bucureşti și până în luna martie 2014, acest dosar nu a ajuns la Tribunalul Constanța 
pentru a putea continua judecarea pe fond a cauzei. 

Din lecturarea şi interpretarea textului de mai sus rezultă fără putinţă de tăgadă că în cazul 
recurentei nu a operat perimarea dosarului deoarece dosarul a fost reţinut în mod abuziv de către 
Curtea de Apel Bucureşti, iar faptul că nu l-au restituit în termeni stabilit prin Regulamentul Intern 
de Funcţionare a Instanţelor, nu este imputabil societății, aceasta neputând fi sancţionată cu 
perimarea pentru vina altor persoane. 

În concluzie, faţă de cele de mai sus, solicită admiterea recursului  aşa cum a fost  formulat, 
casarea hotărârii atacate şi trimiterea dosarului la instanţa de fond pentru continuarea judecăţii pe 
fond a cauzei.  

În  drept, invocă recursul pe dispoziţiile art.253 (2), 299, 304 (9), 312 (3-5) Codul de 
Procedura Civilă.  

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii, dar şi potrivit art.3041 din 
Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 

Critica din recurs priveşte, în esenţă, modalitatea în care prima instanţă a făcut aplicarea în 
cauză a dispoziţiilor art. 248 alin.1 C.pr.civ. privind perimarea. 

Potrivit art. 248 C.pr.civ. “ 1) Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, 
revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva 
incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Partea nu se socoteşte în 
vină când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu.  

2) Termenul perimării nu curge cât timp, fără vina părţii, cererea n-a ajuns încă la 
instanţa competentă să o judece sau nu se poate fixa termen de judecată.” 

Reglementată prin norme imperative, perimarea constituie o sancţiune procedurală care 
operează de drept, având totodată şi caracterul unei prezumţii de desistare din partea părţilor. 

Prin urmare, pentru a aprecia asupra incidenţei acestei sancţiuni în cauză, se impune 
verificarea lipsei de stăruinţă a părţilor în continuarea procesului al cărui curs a fost suspendat. 
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Pentru aceasta, urmează a se analiza cu prioritate dacă în raport de datele speţei, repunerea 
cauzei pe rol după soluţionarea excepţiei de nelegalitate invocate de parte trebuia solicitată de parte, 
în virtutea principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil sau trebuia dispusă de instanţă 
din oficiu. 

Cu alte cuvinte, ceea ce urmează a fi analizat de Curte este dacă lăsarea pricinii în nelucrare se 
datorează culpei părţii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor administrative de către 
compartimentele instanţelor implicate în procedură. 
         Textul legal incident în cauză este art. 4 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 în reglementarea în 
vigoare la momentul suspendării judecăţii, potrivit căruia: În cazul în care instanţa de contencios 
administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va 
soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată.” 
          De observat că norma legală nu reglementează explicit problema repunerii cauzei pe rol după 
soluţionarea irevocabilă a excepţiei de nelegalitate şi nici nu acoperă ipoteza respingerii excepţiei de 
nelegalitate invocate, ipoteză incidentă în cauza de faţă. 
          În ceea ce priveşte modalitatea de repunere a cauzei pe rol, recurenta susţine că aceasta 
trebuia realizată din oficiu de către instanţă, ca urmare a suspendării cauzei din oficiu. 
          Curtea apreciază susţinerea recurentei neîntemeiată, întrucât, chiar dacă instanţa, în aplicarea 
dispozițiilor art. 4 alin.1 din Legea nr. 554/2004, are obligaţia de a suspenda judecata odată cu 
sesizarea instanţei competente să se pronunţe asupra excepţiei de nelegalitate, ea nu are şi obligaţia 
repunerii cauzei pe rol din oficiu. 
          Nu există astfel nicio dispoziţie legală care să impună instanţei o atare obligaţie, în condiţiile 
în care părţile au îndatorirea de a urmări desfăşurarea procesului si de a îndeplini actele de 
procedură în ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător.  
          În conţinutul unei atare îndatoriri intră şi formularea unei cereri de repunere a cauzei pe rol în 
ipoteza reglementată de art. 4 alin.4 din legea contenciosului administrativ, în lipsa căreia se poate 
presupune desistarea părţii de procedura judiciară promovată. 
          Contrar susţinerii recurentei, în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 248 alin.1 teza finală 
şi alin.2 C.pr.civ., întrucât, pe de o parte, actul de procedură - repunerea cauzei pe rol - nu trebuia, 
pentru argumentele expuse mai sus, îndeplinit din oficiu iar, pe de altă parte, ipotezele alin. 2 nu 
sunt aplicabile în cauză, ci doar în ipoteza declinării de competenţă, strămutării ş.a. 
             Prin urmare, Curtea apreciază că în mod corect judecătorul fondului a aplicat sancţiunea 
perimării, în condiţiile în care recurenta avea obligaţia de a urmări şi finaliza procesul de faţă, 
formulând cererea de repunere pe rol în termenul prevăzut de art. 248 alin.1 C.pr.civ., astfel că va 
respinge recursul promovat ca nefondat. 

 
21. Obligarea pârâtei de a încheia un act adițional la convenția de credit. Restituirea de 

către pârâtă a sumelor percepute cu titlu de comision de risc. Comunicarea actelor de 
procedură. 
 

Art. 101, 102, 103 Cod procedură civilă 
 
Termenul procedural este intervalul de timp înlăuntrul căruia trebuie îndeplinit sau, după caz, este 

oprit să se săvârşească un anumit act de procedură, prin art.101 Cod pr.civilă legiuitorul stabilind modul de 
calcul al termenelor procedurale pe ore, zile, săptămâni, luni şi ani, orice termen procedural având un punct 
de plecare şi un punct de împlinire, între care există durata termenului. 

Este de necontestat că punctul de plecare, adică momentul de la care începe să curgă termenul, este 
marcat de comunicarea actelor de procedură, dacă legea nu prevede altfel, potrivit art.102 alin.1 Cod 
pr.civilă. 
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Potrivit art.103 alin.1 Cod pr.civilă, „Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui 
alt act de procedură în termenul legal, atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când 
partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa sa”. 
 Din dispoziţia legală sus-citată, rezultă că decăderea intervine numai în caz de nerespectare a 
termenelor legale, imperative şi absolute, ori în cauză, au fost produse dovezi din care rezultă că nu a 
respectat condiţiile imperative impuse de lege comunicarea hotărârii apelate, astfel că, în fapt, comunicarea 
a avut loc la sediul recurentei la data de 08.07.2013, fiindu-i înmânată reprezentantului părţii, dată după 
care s-a născut dreptul de apel al acestuia. 
 

Decizia civilă nr.345/CA/10.04.2014 
        Dosar nr. 6667/118/2012* 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia  a II-a Civilă şi înregistrată sub nr. 

6667/118/07.06.2012, reclamanţii [...], [...] au chemat în judecată pe pârâta SC [...] SA, solicitând ca 
prin hotărâre judecătorească să se dispună:  

- 1. obligarea pârâtei la încheierea unui act adiţional la Convenţia de credit nr. 
0159971/04.09.2008, în condiţiile OUG 50/2010, respectiv: 

 - actul adiţional să nu conţină obligaţia de plată a comisionului de risc; 
 - includerea în actul adiţional unei clauze care să specifice în mod expres că modificările 

aduse convenţiei prin actul adiţional intră în vigoare începând cu data de 21.06.2010 – dată la care a 
intrat în vigoare OUG 50/2010; 

 - să se prevadă expres în actul adiţional menţiunea „dobândă fixă” ; 
 - să se prevadă eliminarea din actul adiţional a pct.3 lit.d; 
 - să se includă în actul adiţional secţiunea „Calcul dobânzii curente” nu în forma prevăzută 

de art.38 alin.1 lit.b din OG nr.50/2010, ci în forma prevăzută de art.38 alin.1 lit.a din OUG 
nr.50/2010. 

- 2. restituirea de către pârâtă a sumelor pe care le-a perceput cu titlu de comision de 
risc (comision de administrare credit sau orice altă denumire ar primi acesta prin voinţa unilaterală a 
pârâtei, sume plătite începând cu 21.06.2010 până la 02.01.2011). 

- în subsidiar, în cazul în care nu se va dispune restituirea sumelor percepute cu titlu de 
comision de risc pentru perioada 21.06.2010 – 02.01.2011, solicită constatarea ineficienţei pct.5 
lit.a din Condiţiile speciale ale convenţiei de credit şi pentru perioada 21.06.2010 – 02.01.2011 şi 
ca urmare a constatării ineficacităţii, restituirea acestora. 

- 3. constatarea ineficienţei pct.5 lit.a – Comisionul de risc din Condiţiile speciale ale 
convenţiei de credit nr.0159971/04.09.2008 pentru perioada 04.09.2008 – 20.06.2010, dar şi 
pentru perioada 02.01.2011 până la sfârşitul contractului, pentru viitor – clauza fiind abuzivă, 
contravenind art.4 din Legea nr.193/2000; 

- 4. obligarea pârâtei la restituirea sumelor percepute cu titlu de comision de risc – 
prevăzut la pct.3 din cerere – perceput de pârâtă în perioada 04.09.2008 – 20.06.2010, dar şi în 
perioada 02.01.2011, până la data pronunţării instanţei. 

Motivând acţiunea, reclamanţii învederează în esenţă că au perfectat cu pârâta convenţia de 
credit nr.0159971/04.09.2008, având ca obiect acordarea unui credit, iar după intrarea în vigoare a 
OUG nr.50/2010, pârâta nu s-a conformat dispoziţiilor cuprinse în art.95 invitându-i să încheie un 
act adiţional cu încălcarea flagrantă a actului normativ precizat. 

Astfel, se arată că propunerea de act adiţional nu cuprindea menţiunea expresă că 
modificările aduse convenţiei prin actul adiţional intră în vigoare începând cu data de 21.06.2010 şi, 
mai mult, s-a încercat transformarea caracterului fix al dobânzii într-unul variabil, acesta fiind 
motivul pentru care, prin acţiune, se solicită eliminarea pct.3 lit.d şi prevederea expresă a menţiunii 
„dobândă fixă”. 
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Se mai susţine că este necesară includerea în actul adiţional a secţiunii „Calculul dobânzii 
curente”, dar nu în forma propusă de pârâtă, ci în forma prevăzută de art.38 alin.1 lit.a din OUG 
nr.50/2010, deoarece pârâta, prin poziţie de forţă, impune varianta favorabilă ei, considerându-se 
subiect al unei obligaţii alternative, decizând aspecte privind contractul şi guvernarea acestuia de 
art.38 alin1. lit.b din OUG nr.50/2010. 

Totodată, susţin reclamanţii că, încă de la începutul relaţiilor contractuale, pârâta a adoptat o 
poziţie de forţă, neacceptând negocieri şi discuţii pe marginea clauzelor contractuale, această 
atitudine fiind abuzivă şi tinzând către primirea de către ea a unei sume de bani vădit nereflectată în 
prestaţiile reciproce specifice contractului, ponderea comisionului de risc fiind de aproximativ 20% 
din valoarea totală de rambursat, în mod nelegal. 

Prin Sentinţa civilă nr.3057 din 09.10.2012, urmare invocării prin întâmpinare de către 
pârâtă a excepţiei necompetenţei materiale a tribunalului în soluţionarea cauzei, în raport cu 
prevederile art.1 pct.1 Cod pr.civilă, ca urmare a abrogării prevederilor art.2 pct.1 lit.a Cod pr.civilă, 
prin legea de punere în aplicare nr.287/2009 privind Codul Civil şi art.219 din Legea nr.71/2011, 
instanţa admite excepţia de necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa în soluţionarea 
cauzei, dispunând declinarea competenţei de soluţionare în favoarea Judecătoriei Constanţa.  

Primind cauza spre competentă soluţionare la data de 23.10.2012 – Judecătoria Constanţa, 
după administrarea probatoriilor, pronunţă Sentinţa civilă nr. 2858 din 27 februarie 2013, prin 
care: 

- respinge excepţia prescrierii dreptului material la acţiune invocată de pârâtă, ca 
neîntemeiată; 

- admite în parte cererea formulata de reclamanţii [...] şi [...], constatând ineficacitatea 
clauzei cu caracter abuziv înscrisă la punctul 5 lit. a din Condiţiile speciale ale Convenţiei de 
credit nr 0159971/4.09.2008 privind aplicarea comisionului de risc;  

-  dispune înlăturarea clauzei înscrise la punctul 5 lit. a din Condiţiile speciale ale 
Convenţiei de Credit nr 0159971/4.09.2008 privind aplicarea comisionului de risc, cu 
consecinţa derulării raporturilor contractuale in continuare, prin excluderea clauzei privind 
comisionul de risc;  

- obligă pârâta la plata către reclamanţi a sumei reprezentând comision de risc perceput 
de la data de 04.09.2008 – 20.06.2010, precum şi restituirea comisionului de administrare 
perceput de la data de 21.06.2010 până la data de 02.01.2011 şi de la data de 3.01.2011 până la data 
rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii; 

- respinge cererea reclamanţilor având ca obiect obligarea pârâtei la încheierea unui 
act adiţional la convenţia de credit nr 0159971/4.09.2008, ca neîntemeiat; 

- obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 2.674,30 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru (194 lei) timbru judiciar (0,30 lei) si onorariu avocat 
(2.480 lei), reţinând în esenţă următoarele: 

Cu privire la excepţia prescrierii dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă, arată 
instanţa de fond că aceasta este neîntemeiată, motivat de faptul că, potrivit art.7 din Decretul 
nr.167/1958, prescripţia începe să curgă din momentul când se naşte dreptul la acţiune, ori, în speţă, 
apreciază instanţa de fond că dreptul la acţiune al reclamanţilor s-a născut la data efectuării plăţii 
nedatorate şi constatarea caracterului abuziv al încasării, în condiţii de creditare. 

În privinţa fondului cauzei, arată instanţa că părţile au perfectat convenţia de credit 
nr.0159971/04.09.2008, având ca obiect acordarea de către bancă a unui credit de 260.000 CHF, pe 
o perioadă de 300 de luni, stabilindu-se la pct.3 intitulat „Dobândă” rata dobânzii curente de 3,99 % 
pe an, perioada de calcul a dobânzii fiind numărul actual de zile raportat la un an de 360 zile, iar la 
litera d din convenţie denumit „Data ajustării dobânzii”, s-a prevăzut că „banca îşi rezervă dreptul 
de a revizui rata dobânzii curente in cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piaţa 
monetară, comunicând împrumutatului noua rată a dobânzii; Rata dobânzii astfel modificată se va 
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aplica de la data comunicării”, pentru ca la pct.5.1 intitulat „Comisioane în legătură cu acordarea 
şi utilizarea creditului”, să se fi prevăzut la litera a un „comision de risc” de 0,22 % aplicat la 
soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă, pe perioada de derulare a convenţiei de credit. 

Urmare clauzelor contractuale, instanţa de fond analizează dispoziţiile cuprinse în art.95 din 
OUG nr.50/2010, în vigoare la data de 21.06.2010, statuând că, prin această lege, a fost modificat 
caracterul general al tuturor contractelor, aducându-se modificări şi completări şi prin Legea nr.288 
din 28.12.2011 privind aprobarea OUG nr.50/2010, ce a intrat în vigoare la 02.01.2011, şi faţă de 
dispoziţiile art. II din lege, reclamanţii au emis pârâtei notificarea nr. 4612/17.09.2012, exprimându-
şi expres lipsa de consimţământ faţă de prevederile actului adiţional întocmit de bancă, sub imperiul 
OUG nr. 50/2010 în forma sa iniţială. 

În consecinţă, instanţa de fond reţine că raporturile contractuale dintre părţi continuă în 
forma iniţială, astfel cum rezultă din contractul de credit din 2008, fără ca instanţa să poată interveni 
în privinţa obligării pârâtei la încheierea unui act adiţional în condiţiile solicitate de reclamanţi, în 
lipsa cadrului legal care să-i permită acest lucru. 

Se mai arată că actul adiţional propus de pârâtă nu şi-a produs efectele, urmare refuzului 
expres manifestat de reclamanţi, iar prevederile Legii nr. 288/2010 au tranşat inaplicabilitatea 
dispoziţiilor de favoare ale OUG nr.50/2010 în cazul contractelor încheiate anterior intrării sale în 
vigoare, astfel că în referire la capătul de cerere având ca obiect constatarea caracterului 
abuziv al clauzei privind perceperea comisionului de risc, analizând condiţiile prevăzute de lege 
pentru a declara o cauză ca având caracter abuziv, respectiv dispoziţiile art.4 din Legea nr.193/2000 
(alin.1-6), instanţa a apreciat a fi necesar îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: 

A. Clauza respectivă să fie conţinută într-un contract intervenit între un comerciant şi un 
consumator, în accepţiunea dată de lege acestor termeni; 

B. Clauza respectivă să nu fi fost negociată direct cu consumatorul, înţelegând prin 
aceasta faptul că respectiva clauză a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să 
influenţeze natura ei (cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare 
practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv); 

C. Clauza respectivă să creeze în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-
credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. 

Reţinând că susţinerile pârâtei în privinţa dispoziţiilor cuprinse în art.4 alin.6 din Legea 
nr.193/2000 nu instituie o condiţie cumulativă pentru determinarea caracterului abuziv a unei clauze 
contractuale şi că alin.5 din dispoziţia legală citată stabileşte criteriile de urmărit în demersul de 
evaluare a caracterului abuziv al unei clauze, şi văzând art.2 din lege, instanţa reţine că la momentul 
încheierii contractului de credit, pârâta era o societate comercială care a acţionat în scopul 
comercializării serviciilor sale de creditare, iar reclamanţii în calitate de persoane împrumutate, sunt 
persoane fizice care au acţionat în scopuri personale, iar în condiţiile sate, cele două părţi au 
dobândit în raport de prevederile actului normativ amintit, calitatea de comerciant, respectiv 
consumator. 

În acelaşi sens, arată instanţa de fond că, în speţă, clauza contractuală supusă analizei 
cuprinsă în pct.5.1 intitulată „Comision în legătură cu acordarea şi utilizarea creditului”, este 
cuprinsă într-un contract standard preformulat, reclamanţii neavând posibilitatea să influenţeze 
natura clauzei, astfel încât să poată fi apreciat ca fiind negociată în sensul art.4 din Legea 
nr.193/2000. 

Cu toate acestea, deoarece existenţa şi cuantumul comisionului de risc s-a constatat a fi 
expresia voinţei unilaterale a băncii, nedându-se posibilitatea consumatorului de a influenţa aceasta, 
şi pentru că s-a constatat că împrumutul este garantat cu ipotecă, instanţa de fond a apreciat că 
perceperea comisionului de risca, ca formă de garanţie suplimentară, este evident excesivă, abuzivă, 
tinzând către primirea de către pârâtă a unei sume de bani vădit nereflectată în pretenţiile reciproce 
specifice contractelor sinalagmatice. 
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Constatând caracterul abuziv al clauzei, în raport cu disp.art.4 din Legea nr.193/2000, şi 
văzând disp.art.6 din lege, în ceea ce priveşte consecinţele constatării caracterului abuziv, reţine 
instanţa de fond că este necesar a dispune înlăturarea din contract a acestei clauze, cu consecinţa 
derulării raporturilor contractuale în continuare, fără a se avea în vedere şi derularea comisionului de 
risc prin aplicarea acestuia la valoarea contractului în derulare, rămasă de plată până la scadenţă. 

În privinţa prestaţiilor deja efectuate, a reţinut instanţa de fond necesitatea restituirii 
sumelor achitate cu titlu de comision de risc de către reclamanţi, dat fiind constatarea caracterului 
abuziv al clauzei, pentru protecţia consumatorului, obligând pârâta la plata către reclamanţi a acestui 
comision încasat începând cu data încheierii convenţiei de credit 04.09.2008 şi până la data apariţiei 
Legii nr.288/2010, ce a modificat OUG nr.50/2010. 

Împotriva sus-menţionatei hotărâri a formulat apel pârâta SC [...] SA, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea apelului, modificarea în tot a sentinţei atacate, în 
sensul respingerii acţiunii ca nefondată şi prescrisă, cu obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor 
de judecată din fond şi apel. 

Prin Decizia nr.140/14.11.2013, Tribunalul Constanţa admite excepţia decăderii 
apelantei din dreptul de a formula apel, respingând apelul ca fiind tardiv, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 

Sentinţa civilă nr.2858/27.02.2013 a fost comunicată de Judecătoria Constanţa la sediul 
sucursalei societăţii mamă, respectiv în municipiul Constanţa, …, în data de 29.04.2013, pe dovada 
comunicării fiind aplicată atât semnătura funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei, cât şi 
ştampila aceleiaşi entităţi. 

În raport cu reţinerea sus-expusă, instanţa de apel calculează termenul procedural de 15 zile 
pentru promovarea căii de atac şi având în vedere dispoziţiile art.87 pct.2 Cod pr.civilă, deoarece 
textul nu distinge, indiferent dacă este sau nu parte în judecată, sucursala putând să primească 
valabil orice act de procedură, prin aplicarea art.90 alin.2 Cod pr.civilă, reţinând că dovada 
comunicării hotărârii este valabilă, instanţa admite excepţia decăderii apelantei din dreptul de a 
formula apel şi astfel, respinge ca tardiv apelul. 

Împotriva celei din urmă hotărâri, SC [...] SA a declarat recurs, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiul de drept prevăzut de art.304 pct.9 Cod pr.civilă şi 
cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Greşit instanţa a admis excepţia decăderii apelantei din dreptul a  formula apel, 
respingând ca fiind tardiv apelul, hotărârea fiind lipsită de temei legal, dată cu încălcarea şi 
aplicarea greşită a legii” atât timp cât comunicarea sentinţei la adresa Constanţa, … – Sucursala 
Constanţa nu este valabilă. 

Astfel, se arată că SC [...] SA  a fost chemată în judecată în calitate de pârâtă şi nu sucursala 
acesteia, neprecizându-se niciodată că societatea ar avea un sediu ales, încă de la primul termen de 
judecată precizând unicul sediu ca fiind Bucureşti, … – sediu social real şi corect. 

Apreciază recurenta a fi grav că, după soluţionarea procesului în fond, sentinţa a fost 
transmisă de Judecătoria Constanţa numai la sediul din Constanţa – adresă la care într-adevăr 
funcţionează Sucursala nr.1 Constanţa, care însă: 

- nu este parte în dosar; 
- nu are personalitate juridică şi nici voinţă proprie sau autonomie de a lua decizii în 

legătură cu litigiile societăţii; 
- nu are structuri juridice spre a aprecia în vreun fel asupra actelor procesuale, având 

competenţă numai pe activităţi de vânzări şi relaţii cu clienţii. 
Pe tot parcursul judecăţii cauzei, se arată că societatea cu sediul în Bucureşti este cea care şi-

a făcut apărările în dosar, a propus probele, dând mandat avocaţilor SCA [...], astfel cum atestă 
contractele de asistenţă juridică depuse la dosar, astfel că susţinerile intimaţilor referitoare la relaţia 
contractuală a avocaţilor cu Sucursala Constanţa este nefondată. 
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Comunicarea sentinţei făcută de intimaţi pe adresă email către persoane din cadrul sucursalei 
la data de 06.06.2013 nu poate fi apreciată ca o comunicare legală a sentinţei, efectuată conform 
normelor de procedură stabilite de Codul de procedură civilă, ce nu prevede modalităţi alternative de 
comunicare a sentinţei, aşa după cum rezultă din art.86 Cod pr.civilă, caracterul voluntar al 
procedurii de comunicare prevăzut de art.861 Cod pr.civilă presupunând acceptul părţii care trebuie 
să ateste primirea actelor de procedură, SC [...] SA nedându-şi acordul şi neatestând în nici un fel că 
ar fi primit actele de procedură invocate. 

În fapt, susţine recurenta a fi fost efectuată comunicarea la data de 08.07.2013, prin ridicarea 
sentinţei de la arhiva instanţei, la aceeaşi dată formulându-se şi apelul. 

Pentru considerentele arătate, solicită admiterea recursului, cu consecinţa respingerii 
excepţiei decăderii din dreptul de a promova apel şi casării hotărârii recurate, cauza urmând a fi 
trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor  formulate şi a probatoriului 
administrat văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul admiterii 
recursului ca fondat, dispunând casarea deciziei recurate, cu consecinţa trimiterii cauzei spre 
rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru a se pronunţa asupra fondului apelului formulat, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită de reclamanţii [...], [...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] SA, cu 
acţiunea având ca obiect: 

- 1. obligarea pârâtei la încheierea unui act adiţional la Convenţia de credit nr. 
0159971/04.09.2008, în condiţiile OUG 50/2010, respectiv: 

 - actul adiţional să nu conţină obligaţia de plată a comisionului de risc; 
 - includerea în actul adiţional unei clauze care să specifice în mod expres că modificările 

aduse convenţiei prin actul adiţional intră în vigoare începând cu data de 21.06.2010 – dată la care a 
intrat în vigoare OUG 50/2010; 

 - să se prevadă expres în actul adiţional menţiunea „dobândă fixă” ; 
 - să se prevadă eliminarea din actul adiţional a pct.3 lit.d; 
 - să se includă în actul adiţional secţiunea „Calcul dobânzii curente” nu în forma prevăzută 

de art.38 alin.1 lit.b din OG nr.50/2010, ci în forma prevăzută de art.38 alin.1 lit.a din OUG 
nr.50/2010. 

- 2. restituirea de către pârâtă a sumelor pe care le-a perceput cu titlu de comision de 
risc (comision de administrare credit sau orice altă denumire ar primi acesta prin voinţa unilaterală a 
pârâtei, sume plătite începând cu 21.06.2010 până la 02.01.2011). 

- în subsidiar, în cazul în care nu se va dispune restituirea sumelor percepute cu titlu de 
comision de risc pentru perioada 21.06.2010 – 02.01.2011, solicită constatarea ineficienţei pct.5 
lit.a din Condiţiile speciale ale convenţiei de credit şi pentru perioada 21.06.2010 – 02.01.2011 şi 
ca urmare a constatării ineficacităţii, restituirea acestora. 

- 3. constatarea ineficienţei pct.5 lit.a – Comisionul de risc din Condiţiile speciale ale 
convenţiei de credit nr. 0159971/04.09.2008 pentru perioada 04.09.2008 – 20.06.2010, dar şi 
pentru perioada 02.01.2011 până la sfârşitul contractului, pentru viitor – clauza fiind abuzivă, 
contravenind art.4 din Legea nr.193/2000; 

- 4. obligarea pârâtei la restituirea sumelor percepute cu titlu de comision de risc – 
prevăzut la pct.3 din cerere – perceput de pârâtă în perioada 04.09.2008 – 20.06.2010, dar şi în 
perioada 02.01.2011, până la data pronunţării instanţei, cu motivaţia sus-expusă. 

Prin Sentinţa civilă nr.3057/09.10.2012, Tribunalul Constanţa admite excepţia de 
necompetenţă materială, declinând judecata cauzei în favoarea Judecătoriei Constanţa care, prin 
Sentinţa civilă nr.2858/27.02.2012, admite în parte acţiunea dedusă judecăţii, constatând 
ineficacitatea clauzei cu caracter abuziv înscrisă la pct.5 lit.a din Condiţiile speciale ale Convenţiei 
de credit nr.0159971/04.09.2008, dispunând înlăturarea clauzei privind comisionul de risc şi 
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obligarea pârâtei la plata către reclamanţi a sumelor reprezentând comision de risc, în maniera sus-
expusă, respingând excepţia prescrierii dreptului material la acţiune, precum şi cererea reclamanţilor 
având ca obiect încheierea unui act adiţional la Convenţia de credit, ca neîntemeiată. 

Urmare apelului promovat de SC [...] SA, Tribunalul Constanţa pronunţă Sentinţa civilă 
nr.140/14.11.2013, prin care admite excepţia decăderii apelantei din dreptul de a formula apel, 
respingând apelul ca tardiv formulat, pentru considerentele relevate. 

Reluând asupra motivului de recurs, referitor la „Greşit instanţa a admis excepţia 
decăderii apelantei din dreptul a formula apel, respingând ca fiind tardiv apelul, hotărârea fiind 
lipsită de temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii”, întrucât comunicarea 
hotărârii a fost făcută la o adresă greşită/eronată, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, 
Curtea apreciază în sensul admiterii recursului, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Este cunoscut că, în doctrină, actul de procedură este definit ca fiind orice act – în sens de 
operaţie juridică sau înscris – făcut pentru declanşarea procesului, în cadrul şi în cursul procesului 
civil de către instanţa judecătorească, părţi şi ceilalţi participanţi la proces, legat de activitatea 
procesuală a fiecăruia. 

  Din această definiţie, reţine Curtea a rezulta că actul de procedură este atât operaţia 
juridică, cât şi înscrisul care constată această operaţie, cu menţiunea că, în cazul citării, au 
natura unor acte de procedură citaţia propriu-zisă, comunicarea citaţiei şi dovada de primire sau 
procesul verbal încheiat de agentul procedural, iar în cazul hotărârii judecătoreşti, sunt acte de 
procedură atât hotărârea, cât şi dispoziţia de comunicare a hotărârii şi dovada de primire - procesul-
verbal de primire întocmit de agentul procedural. 

Totodată, reţine Curtea că doctrina a statuat asupra următoarelor reguli privitoare la 
condiţiile în care trebuie întocmit un act de procedură: 

- actul de procedură trebuie să îmbrace formă scrisă – cu excepţia când legiuitorul 
îngăduie a putea fi şi verbal (exemplu: cererea de recuzare a judecătorului – art.29 alin.1 
Cod pr.civilă; mandatul judiciar art. 68 alin.2 Cod pr.civilă; renunţarea la judecată – 
art.246 alin.1 Cod pr.civilă, etc.); 

- actul de procedură trebuie să reflecte, chiar în conţinutul său, faptul că au fost 
îndeplinite toate cerinţele legii, aceasta însemnând că el nu poate fi completat cu probe 
extrinseci, ci trebuie să facă dovada prin el însuşi a veridicităţii sale. 

În raport cu precizările expuse, reţine Curtea că, în speţă, pe parcursul derulării procesului, 
toate actele de procedură s-au efectuat de către SC [...] SA care şi-a declinat sediul social 
subliniindu-l ca fiind cel din Bucureşti, …, cu respectarea dispoziţiilor art.86 Cod pr.civilă, 
potrivit cu care: 

”Alin.1 - Comunicarea cererilor şi tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin 
agenţi procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum şi prin agenţi ori 
salariaţi ai altor instanţe, în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul. 

Alin.2 – Instanţa solicitată, când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru 
altă instanţă, este obligată să ia deîndată măsurile necesare, potrivit legii, şi să trimită instanţei 
solicitantei dovezile de îndeplinire a procedurii. 

Alin. 3 – În cazul în care comunicarea potrivit alin.1 nu este posibilă, aceasta se va face 
prin poştă, cu scrisoare recomandată, ca dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură 
transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acesteia”. 

În cauză, reţine Curtea că sentinţa pronunţată de Judecătoria Constanţa a fost înaintată 
părţii la adresa Constanţa, …, conform dovezii de comunicare existente la fila 268, fapt atestat şi 
prin referatul întocmit de compartimentul arhivă la data de 04.07.2013, chiar dacă din materialul 
probator existent la dosar rezulta că sediul era indicat la adresa Bucureşti, …, fapt ce coincide cu 
menţiunea făcută de parte pe întâmpinarea depusă la dosar nr.6667/118/2012 al Tribunalului 
Constanţa la data de 11.09.2012. 
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De altfel, apreciază Curtea că, odată ce depunând întâmpinare în conformitate cu art.115 
Cod pr.civilă, ce obligă partea a indica „nume şi prenume, domiciliu sau reşedinţa pârâtului ori, 
pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare 
în registrul comerţului sau de înscrierea în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul 
bancar. Dispoziţiile art.82 alin.1 Teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător, recurenta SC 
[...] SA era necesar a fi citată la adresa precizată expres. 

Astfel, reţine Curtea că, deşi Sucursala 1 Constanţa a societăţii îşi are sediul pe strada …, 
Constanţa – aspect recunoscut de părţi – totuşi, în respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în 
materia îndeplinirii actelor de procedură, era necesar ca instanţa să comunice actele de procedură 
către SC [...] SA la adresa din Bucureşti, …, pentru că: 

- sucursala băncii nu era parte în proces; 
- sucursala nu are personalitate juridică şi, deci, voinţă proprie sau autonomie de a lua 

decizii în legătură cu litigiile băncii; 
- sucursala nu are structuri juridice care să aprecieze asupra actelor procesuale. 
În egală măsură, reţine Curtea că susţinerile intimaţilor privind  „comunicarea pe email a 

sentinţei” şi „relaţia contractuală a avocaţilor este păstrată cu sucursala”, nu sunt argumente de 
natură a determina aprecierea că s-a procedat la o comunicare corectă, cu respectarea dispoziţiilor 
procedurale a actelor procesuale, atât timp cât legiuitorul a stipulat în conţinutul art.86 1 Cod pr. 
civilă expres că „după sesizarea instanţei, dacă părţile au avocat sau consilier juridic, cererile, 
întâmpinările sau alte acte, se pot comunica direct între aceştia. În acest caz, cel care primeşte 
actul, va atesta primirea şi va consemna data primirii pe însuşi exemplarul care se va depune la 
instanţă, deîndată, sub sancţiunea neluării în seamă. Dovada comunicării actelor poate fi făcută şi 
prin orice alt înscris depus la dosarul cauzei, prin care se atestă, sub semnătură, primirea fiecărui 
act de procedură care a fost comunicat.” 

Cu alte cuvinte, apreciază Curtea că, în speţă, nu s-a făcut o comunicare oficială către SC [...] 
SA, care nu şi-a dat niciodată acordul şi nu a atestat în nici un fel că ar fi primit actele de procedură 
invocate ca fiind comunicate, în acest sens neproducându-se dovezi din care să rezulte o altă situaţie 
de fapt, iar faptul comunicării pe email a hotărârii, în afara comunicării legale efectuate de instanţă, 
nu poate fi considerată ca punct de plecare al calculului curgerii termenului procedural pentru 
abordarea căii de atac. 

Astfel, termenul procedural este intervalul de timp înlăuntrul căruia trebuie îndeplinit 
sau, după caz, este oprit să se săvârşească un anumit act de procedură, prin art.101 Cod 
pr.civilă legiuitorul stabilind modul de calcul al termenelor procedurale pe ore, zile, 
săptămâni, luni şi ani, orice termen procedural având un punct de plecare şi un punct de împlinire, 
între care există durata termenului. 

Este de necontestat că punctul de plecare adică momentul de la care începe să curgă 
termenul, este marcat de comunicarea actelor de procedură, dacă legea nu prevede altfel, potrivit 
art.102 alin.1 Cod pr.civilă. 

Potrivit art.103 alin.1 Cod pr.civilă, „Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea 
oricărui alt act de procedură în termenul legal, atrage decăderea, afară de cazul când legea 
dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de 
voinţa sa”. 
 Din dispoziţia legală sus-citată, rezultă că decăderea intervine numai în caz de nerespectare a 
termenelor legale, imperative şi absolute, ori în cauză, au fost produse dovezi din care rezultă că nu 
a respectat condiţiile imperative impuse de lege comunicarea hotărârii apelate, astfel că, în fapt, 
comunicarea a avut loc la sediul recurentei la data de 08.07.2013, fiindu-i înmânată 
reprezentantului părţii, dată după care s-a născut dreptul de apel al acestuia. 
 În raport cu dispoziţiile legale sus-enunţate, Curtea reţine a nu se putea aprecia, aşa după 
cum greşit a avut în vedere instanţa de fond, că partea s-ar fi „limitat formalist în a-şi declina sediul 



122 
 

social în cadrul întâmpinării, fără a solicita rectificarea citativului sau solicitarea de a-i fi 
comunicate actele de procedură la acel sediu”, reţinându-i-se conduita culpabilă, pentru că, printr-o 
astfel de atitudine, s-ar putea trage concluzia că instanţa are în vedere încălcarea unor dispoziţii 
legale privind procedura comunicării actelor procedurale, în condiţiile în care actele de procedură, 
potrivit art.90 Cod pr.civilă, se comunică „la domiciliu sau reşedinţa celui citat”, iar prin 
coroborare cu dispoziţiile art.91 Cod pr.civilă „se poate face funcţionarului sau persoanei 
însărcinate cu primirea corespondenţei, care îşi va arăta în clar numele şi prenumele, precum şi 
calitatea, iar apoi va semna pe dovadă” şi aplicând dispoziţiile art.92 Cod pr.civilă, înmânarea 
actelor de procedură se face „personal celui citat, care va semna adeverinţa de primire, agentul 
însărcinat cu înmânarea certificând identitatea şi semnătura acestuia”. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă şi 
admiţând recursul ca fondat, Curtea apreciază în sensul respingerii excepţiei decăderii apelantei SC 
[...] SA din dreptul de a formula apel, dispunând casarea deciziei recurate, cu consecinţa trimiterii 
cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru a se pronunţa asupra apelului formulat. 

 
22. Obligarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanţa la 

debranşarea apartamentelor proprietatea reclamanţilor de la sistemul de termoficare 
centralizat. Refuz. Stabilirea de daune cominatorii. 
 

Art. 249-250 din Ordinul nr.91/2007 
HCLM nr.429/2008 

Ordinul nr.91/20.03.2007 
Art.2 lit.i din Legea nr.114/1996, modificată prin OUG nr. 210/2008 

 
           Refuzul pârâtei de a proceda la debranşarea apartamentelor proprietatea reclamanţilor de la reţeaua 
publică de energie termică a fost motivat de împrejurarea că nu există debranşări anterioare în condominiu, 
astfel cum acesta este definit de art.250 din Ordinul nr.91/2007 coroborat cu HCLM nr.429/2008, o atare 
condiţie fiind impusă de art.249 din acelaşi act normativ potrivit cu care „Deconectările individuale nu se 
pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a 
prezentului regulament.” 

Într-adevăr, art.2 alin.2 lit.g din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie 
termică, aprobat prin Ordinul nr.91/20.03.2007, prevede că „Serviciul de alimentare cu energie termică se 
înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii: […] g) „un condominiu - un 
sistem de încălzire”. 

Însă, potrivit art.2 lit.i din Legea nr.114/1996, astfel cum a fost modificată prin OUG nr.210/2008, 
condominiul este definit ca fiind „imobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care 
unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte 
funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate 
exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Constituie condominiu: 
    - un corp de clădire multietajat sau, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare 
tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;” 

De asemenea, art.5 pct.7 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie 
termică prevede că prin condominiu se înţelege imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietate imobiliară din 
care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă, iar restul, din părţi aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu 
şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita 
proprietatea comună. 

În raport de definiţiile legale, este evident că blocul în care se află locuinţele reclamanţilor, cu 
scările aferente, se constituie într-un condominiu. 

 
     Decizia civilă nr. 282/19.03.2014 

        Dosar nr. 26664/212/2012 
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Prin cererea formulată la data de 22.10.2012 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa 
sub nr.26664/212/2012 reclamanţii [...], [...] şi [...] au solicitat obligarea pârâtei Regia Autonomă de 
Distribuire a Energiei Termice Constanţa la debranşarea apartamentelor proprietatea acestora din 
Constanţa, [...], judeţul Constanţa de la sistemul de termoficare centralizat organizat la nivelul 
municipiului Constanţa, cu stabilirea de daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere a executării 
hotărârii. 

Prin Sentinţa civilă nr. 4193/22.03.2013, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea 
pronunţată la data de 9.08.2013, prima instanţă a admis acţiunea reclamanţilor şi a obligat pârâta 
la debranşarea imobilului proprietatea reclamantului [...] situat în Constanţa, …, judeţul 
Constanţa, a imobilului proprietatea reclamantului [...] situat în Constanţa, …, judeţul Constanţa şi 
a imobilului proprietatea reclamantului [...] situat în Constanţa, …, judeţul Constanţa. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta, apel ce a fost respins de Tribunalul 
Constanţa prin Decizia civilă nr. 147/20.11.2013, fiind obligată apelanta la plata sumei de 
1.500 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea intimaţilor reclamanţi. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prima instanţă a făcut o corectă 
interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale incidente şi a concluzionat că, în raport de actele 
prezentate de reclamanţii intimaţi, aceştia au făcut atât dovada faptului că îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de art. 30 alin. 2 din Legea nr. 325/2007, cât şi dovada faptului că în condominiul 
respectiv a avut loc o debranşare, fapt ce rezultă din procesul verbal de constatare a debranşării 
încheiat de RADET Constanţa la data de 29.08.2002 (înainte de intrarea în vigoare a 
Regulamentului cadru) şi că în mod corect, în raport de definiţiile date noţiunii de condominiu, a 
apreciat că debranşarea la o altă scară din acelaşi bloc în care locuiesc reclamanţii şi care fac parte 
din aceeaşi asociaţie de proprietari echivalează cu „un condominiu în care s-au produs deconectări 
anterioare intrării în vigoare a regulamentului”. 

S-a motivat că Ordinul nr.91/2007 a fost dat în aplicarea dispoziţiilor Legii serviciului public 
de alimentare cu energie termică nr.325/2006, act normativ care reglementează desfăşurarea 
activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire şi 
prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei 
termice în sistem centralizat. 

Potrivit prevederilor art.5 pct.7 (inclus în secţiunea 3 – definiţii) din Legea nr.325/2006, 
condominiu este „imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părţi sunt 
proprietăţi individuale, reprezentate de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, iar restul, din părţi aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu 
şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate 
delimita proprietatea comună”. 

Prin prevederile art.30 alin.1 din Legea nr.325/2006 sunt stabilite condiţiile cumulative care 
trebuie să fie îndeplinite pentru debranşarea totală a „instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru 
apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu”, acestea fiind enumerate cu titlu limitativ, 
astfel: „a) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale; b) 
anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 
30 de zile înainte de debranşare”. 

În aliniatul 2 sunt prevăzute condiţiile cumulative care trebuie să fie îndeplinite pentru 
„deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu: a) acordul vecinilor de 
apartament, atât pe orizontală, cât şi pe verticală; b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, 
exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de 
încălzire; c) anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile 
înainte. 

Alineatele 4, 5 şi 6 prevăd cerinţe care ţin de procedura efectivă de debranşare sau 
deconectare. 
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Dispoziţiile Legii nr.325/2006 prevăd expres posibilitatea unui consumator casnic de a 
renunţa la serviciul de energie termică utilizat, iar apelanta nu a făcut dovada că cele 2 scări fac 
parte din tronsoane diferite (în sensul art. 5 pct.7 teza finală) pentru a aprecia că nu a operat o 
debranşare anterioară (conform procesului verbal de constatare a debranşării încheiat de RADET 
Constanta la data de 29.08.2002). 

S-a mai reţinut că în practica judiciară în materie, la nivelul instanţelor constănţene, s-au 
admis excepţiile de nelegalitate ale art.249 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 91/2007. 

Împotriva deciziei pronunţate a declarat recurs pârâta Regia Autonomă de Distribuire 
a Energiei Termice Constanţa, care a criticat soluţia instanţei de apel ca fiind nelegală şi 
netemeinică. 

În motivarea recursului s-a arătat că art.246, 247, 248, 250 şi 252 din Regulamentul cadru al 
serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin ORD.91/20.03.2007 al Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală, prevăd condiţiile de 
debranşare: să se modifice contractul de furnizare a energiei termice, prin act adiţional, la solicitarea 
reprezentantului legal al asociaţiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice 
instalate în condominiu, cu acordul furnizorului; să existe acceptul scris al proprietarilor spaţiilor cu 
destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie cu care cel ce doreşte debranşarea are pereţi comuni sau 
planşee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debranşarea şi cunosc influenţele debranşării 
asupra condiţiilor de confort şi de mediu din spaţiile pe care le deţin în proprietate; să existe 
documentaţia tehnică prevăzută de art.254 lit. g; solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a 
debitului de gaze naturale pe care le consumă, în cazul în care continuă să folosească spaţiul pe care 
îl are în proprietate după debranşare; în situaţia în care deconectarea se face cu intenţia înlocuirii 
sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de 
încălzire individual se va face numai cu autorizaţie de construire, obţinută în condiţiile legii, care va 
ţine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condiţiile de mediu din 
imediata vecinătate să nu fie influenţate şi să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat 
pentru vecini, iar furnizorul are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 246 
şi 247 înainte de a emite avizul de deconectare. 

Recurenta consideră că instanţele nu au avut în vedere nici dispoziţiile imperative ale art.250 
lit.a) care impun că debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă de 
consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii: condominiul să nu se 
afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administraţiei publice locale a stabilit că 
încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat. 

Mai arată că în acest sens dispune şi legea nr.325/14.07.2006 privind serviciul public de 
alimentare cu energie termică care la art.3 lit.g) statuează ca principiu realizarea „un condominiu - 
un sistem de încălzire”, astfel încât fiecare condominiu să aibă o singură sursă de alimentare cu 
energie termică. 

Astfel, în conformitate cu art.5 pct.37 art.8 alin.2 lit.i şi art. 9 lit. b din Legea 325/2006, 
autorităţile administraţiei publice locale au atribuţia de a stabili zonele unitare de încălzire pe baza 
studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local. 

La nivelul Municipiului Constanţa, Consiliul Local Constanţa a aprobat prin HCLM 
429/08.09.2008 zonele unitare de încălzire de pe raza Municipiului Constanţa unde se promovează 
ideea unui singur sistem de încălzire. Apartamentele (aparţinând punctului termic 189) pentru care a 
fost solicitată eliberarea avizului tehnic de deconectare fac parte integrantă din această zonă (punctul 
termic 185 se află în această zonă - conform nr.5142 din anexă). 

Pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire se au în vedere şi prevederile programului 
„Termoficare 2006-2015 Căldură şi Confort” aprobat prin HG nr.462/2006, republicată. 

Conform pct.IV din Anexa nr.1 la HG nr.462/2006 „În baza strategiilor de alimentare cu 
energie termică, consiliile locale vor aproba prin hotărâre definirea sistemului centralizat de 
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producţie şi distribuţie de energie termică şi a zonelor unde se asigură exclusiv serviciul de 
termoficare, având în vedere aplicarea treptată a principiului o clădire - un singur sistem de 
asigurare cu energie termică”. 

În acest sens, recurenta invocă şi condiţiile de eligibilitate prevăzute în ANEXA 1 art. 2 
pct.10 din Regulamentul pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2015 - căldură şi 
confort”, elaborată de Unitatea de Management al proiectului „Termoficare 2006-2015 – căldură”, şi 
anume obligaţia de a prezenta H.C.L. privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de încălzire, 
reprezentând arealul geografic (zona unei localităţi) aparţinând unei unităţi administrativ teritoriale 
în interiorul căruia se poate promova o singură soluţie de încălzire, respectiv soluţia adoptată pentru 
reabilitarea şi eficientizarea SACET. 

Tocmai de aceea la nivelul municipiului Constanţa a fost aprobată Hotărârea Consiliului 
Local nr.429 privind zonele unitare de încălzire unde se promovează ideea unui singur sistem de 
încălzire. 

Învederează faptul că şi instanţa de fond şi-a întemeiat motivarea având în vedere principiile 
serviciului de alimentare cu energie termică ţinând cont de unul din aceste principii, respectiv cel 
enunţat la art.3 lit.g din Legea nr.325/2006 „un condominiu - un singur sistem de încălzire”, 
principiu reiterat şi în HCLM 429/2008 şi în HG nr.462/2006 privind aprobarea programului 
"Termoficare 2006-2015 căldură si confort" unde obligă la promovarea unui singur sistem de 
încălzire într-o zonă unitară de încălzire. 

Consideră recurenta că în mod greşit instanţa a considerat că întreg imobilul format din mai 
multe scări formează un condominiu, fără a avea în vedere susţinerile apelantei potrivit cărora un 
condominiu reprezintă şi o scară, aşa cum însăşi legea prevede „un tronson cu una sau mai multe 
scări din cadrul clădirii dacă se poate delimita proprietatea comună”. 

Deşi s-a insistat pe faptul că delimitarea proprietăţii se face la nivel de branşament, iar în 
cazul de faţă la nivel de scară, instanţa a apreciat că procesul verbal de constatare a debranşării care 
certifică existenţa unei debranşări în scara B a blocului FG3 este îndestulătoare, în sensul că 
dovedeşte existenţa unei debranşări anterioare în condominiu, trecând peste faptul că delimitarea 
proprietăţii, aşa cum legea prevede, se face în situaţia de faţă la nivel de scară, acolo unde şi este 
branşamentul.  

Mai mult, potrivit art.44 alin.7 din Constituţia României si art.14 din Legea nr.230/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, „niciun proprietar nu poate 
încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalţi proprietari 
din condominiu”. Ori, prin debranşarea pe care o solicită reclamanţii se are în vedere tocmai 
prevenirea încălcării, afectării sau prejudicierii dreptului de proprietate comună sau individuală a 
celorlalţi proprietari din condominiu, deoarece prin afectarea confortului termic se aduce atingere 
exercitării depline a prerogativelor dreptului de proprietate, respectiv a folosinţei în condiţii normale 
a proprietăţii în cauză, consecinţă negativă pe care proprietarul o poate suporta doar cu acordul său. 

Mai arată că, şi din punct de vedere tehnic, prin deconectarea unuia sau mai multor 
consumatori dintr-un condominiu are loc o modificare a instalaţiilor de distribuţie a energici termice 
aferente încălzirii care afectează buna lor funcţionare în sensul că vor fi apartamente pe coloanele 
modificate care se vor încălzi mai mult decât necesar, iar altele care se vor încălzi mai puţin decât 
este nevoie. 

Astfel se realizează un dezechilibru hidraulic şi termic faţă de sistemul iniţial proiectat şi 
realizat care lua în calcul necesarul total de energie termică de pe coloana respectivă, conform 
autorizaţiei de construire iniţială. 

Mai susţine recurenta că pot exista cazuri în care unul sau mai mulţi proprietari deconectaţi 
de la sistemul centralizat de energie termică nu îşi dotează apartamentul cu o altă sursă de încălzire, 
situaţii în care proprietarii din apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 
rămaşi conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, care au pereţi sau planşee 
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comune cu astfel de apartament, trebuie să consume o cantitate mai mare de energie termică pentru 
a-şi asigura confortul termic necesar, datorită cantităţii de căldură pe care o cedează apartamentului 
care nu are asigurată o altă sursă de încălzire. 

Învederează că la data de 25 octombrie 2012 Parlamentul european şi Consiliul Uniunii 
Europene au adoptat Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE, publicată în 14 
noiembrie 2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene l315/1. România, ţinând cont şi de 
directivele Uniunii Europene, a creat acest cadru legislativ şi instituţional adecvat pentru 
promovarea eficienţei energetice. 

În drept, a invocat Legea nr.51/2006, Legea nr.325/2006, Regulamentul pentru 
implementarea programului „Termoficare 2006-2015- căldură si confort", elaborată de Unitatea de 
Management al proiectului "Termoficare 2006-2015 - căldură", HG nr.462/2006 republicată, Cod 
civil. 

În susţinere, recurenta a depus următoarele înscrisuri: HCLM 429/2008; HG 462/2006; 
Regulamentul pentru implementarea programului "Termoficare 2006-2015-caldură şi confort": 
Ordinul 124/5.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului 
"Termoficare 2006-2015 căldură şi confort". 

Intimaţii reclamanţi, legali citaţi, au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 

Deşi recurenta nu a indicat motivele de recurs pe care a înţeles să-şi întemeieze recursul, 
criticile susţinute pot fi încadrate în motivul de modificare prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură 
civilă, respectiv „când hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea 
sau aplicarea greşită a legii”, urmând a fi analizat din această perspectivă. 
           Astfel, se reţine că refuzul pârâtei de a proceda la debranşarea apartamentelor proprietatea 
reclamanţilor de la reţeaua publică de energie termică a fost motivat, conform răspunsului dat prin 
adresele nr.B 18448, 18449 şi 18450 din 8.10.2012, de împrejurarea că nu există debranşări 
anterioare în condominiu, astfel cum acesta este definit de art.250 din Ordinul nr.91/2007 coroborat 
cu HCLM nr.429/2008, o atare condiţie fiind impusă de art.249 din acelaşi act normativ potrivit cu 
care „Deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs 
deconectări anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament.” 

Curtea constată că interpretarea dată de prima instanţă şi însuşită de către instanţa de apel 
noţiunii de condominiu este una corectă. 

 Într-adevăr, art.2 alin.2 lit.g din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu 
energie termică, aprobat prin Ordinul nr.91/20.03.2007, prevede că „Serviciul de alimentare cu 
energie termică se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii: […] 
g) „un condominiu - un sistem de încălzire”. 
         Însă, potrivit art.2 lit.i din Legea nr.114/1996, astfel cum a fost modificată prin OUG 
nr.210/2008, condominiul este definit ca fiind „imobilul format din teren cu una sau mai multe 
construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru 
care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare 
unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu 
altă destinaţie, după caz. Constituie condominiu: 
    - un corp de clădire multietajat sau, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună, 
fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;” 
         De asemenea, art.5 pct.7 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu 
energie termică prevede că prin condominiu se înţelege imobil, bloc de locuinţe, clădire - 
proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate de 
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apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar restul, din părţi aflate în 
proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai 
multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea 
comună. 

Prin urmare, în raport de definiţia legală menţionată, este evident că blocul în care se află 
locuinţele reclamanţilor, cu scările aferente, se constituie într-un condominiu. 

Curtea apreciază că identificarea condominiului cu sistemul de încălzire nu reprezintă decât 
un principiu în baza căruia trebuie să funcţioneze serviciul de alimentare cu energie termică. O altă 
interpretare ar conduce la ideea că în definiţia condominiului poate fi inclusă o condiţie 
suplimentară, respectiv aceea privind existenţa unui singur sistem de încălzire, lucru neprevăzut în 
mod expres de lege. 

În continuare, deşi recurenta a enumerat condiţiile impuse pentru debranşare de art.246, 247, 
248, 250 şi 252 din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, nu a 
precizat alte condiţii nerespectate de reclamanţi decât cele impuse de dispoziţiile art.250 lit.a) 
potrivit cu care „debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă de 
consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii: condominiul să nu se 
afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administraţiei publice locale a stabilit că 
încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat.” 

Curtea constată că o astfel de apărare nu a fost avută în vedere nici de instanţa de fond şi nici 
de instanţa de apel, fiind formulată prin concluziile scrise depuse în apel.  

Ori, potrivit art.292 alin.1 Cod procedură civilă, aplicabil de altfel şi în recurs, „Părţile nu se 
vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi, decât cele 
invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare”, astfel încât în mod 
corect o astfel de susţinere nu a fost analizată de instanţa de apel. 

Mai mult, condiţia invocată de recurentă nu se referă la utilizatorii individuali, ci la un 
utilizator tip condominiu, doar în această situaţie fiind restricţionată debranşarea totală. 

În ceea ce priveşte celelalte susţineri, privind eventuala prejudiciere a proprietarilor celorlalte 
apartamente, Curtea constată că exced condiţiilor legale impuse pentru debranşare, condiţii care au 
prevăzut în mod concret cum trebuie să se obţină acordul proprietarilor vecini.  

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 

 
23. Opoziție la executare. Calificare titlu executoriu. Neîmplinirea termenului de 

prescripție a executării silite. 
 

Art.33 din Legea nr.58/1934 
Art.227 din Norma BNR nr.6/1994 

 
În conformitate cu dispoziţiile art.33 din Legea nr.58/1934, plata unei cambii poate fi garantată 

printr-un aval pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte din ea, avalistul fiind ţinut în acelaşi mod ca 
acela pentru care a garantat. 

Biletul la ordin contestat fiind emis cu titlu de garanţie pentru executarea obligaţiilor contractuale, 
prescripţia curge de la momentul la care debitoarea nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, durata de 
valabilitate a garanţiei fiind egală cu durata contractului de credit. 

Debitoarea a emis biletul la ordin la 13.02.2007, completat cu toate menţiunile obligatorii, mai puţin 
data scadenţei, ce a fost completată ulterior de către creditoare, ca fiind 19.10.2010.   

Faţă de această situaţie rezultă cu certitudine că nu ne aflăm în prezenţa unui bilet la ordin în alb, ci 
a unui bilet la ordin plătibil la vedere, dar a cărei scadenţă a fost 19.10.2010, dată când nu a putut fi 
recuperată creanţa din lipsă de disponibil în cont. 
 

     Decizia civilă nr. 518/02.07.2014 
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1. Prin cererea înregistrată sub nr.8603/212/2013 pe rolul Judecătoriei Constanta, 
contestatorul [...] a formulat, în contradictoriu cu intimata [...] SA - Sucursala Constanța, opoziţie la 
executare, solicitând să se constate că titlul executoriu în temeiul căruia s-a pornit executarea silită, 
respectiv biletul la ordin emis la data de 13.02.2007 de SC [...] SRL (cu regim cambial) stipulat 
„fără protest” şi avalizat de contestator pentru garantarea plății sumei de 1.500.000 lei din contractul 
de împrumut bancar nr.206/13.02.2007 şi-a pierdut puterea executorie. 

2. Prin Sentinţa civilă nr.10080/15.07.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosar 
nr.8603/212/2013 a fost respinsă opoziţia la executare formulată de contestatorul [...], în 
contradictoriu cu intimata [...] SA - Sucursala Constanța, ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că la data de 13.02.2007, între 
intimata, în calitate de împrumutător şi SC [...] SRL, în calitate de împrumutat s-a încheiat 
contractul de credit nr. 206 având ca obiect suma de 1.200.000 lei. Creditul acordat a fost garantat şi 
cu biletul la ordin stipulat fără protest şi avalizat de contestatorul [...]. 

Prin încheierea nr.289/28.02.2013 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede s-a încuviinţat 
executarea silită a biletului la ordin menţionat. 

La data de 13.03.2013, s-a emis de către BEJ [...], în cadrul dosarului de executare nr. 
57TC/2013 pe numele contestatorului somaţia prin care i s-a pus în vedere ca în termen de 5 zile de 
la primirea sau afişarea acesteia să plătească suma datorată în baza biletului la ordin amintit.  

Biletul la ordin a cărui scadenţă nu este arătată este socotit plătibil la vedere. 
Conform art. 510 din Normele cadru în ceea ce priveşte biletul la ordin Banca Naţională a 

României şi societăţile bancare vor aplica toate dispoziţiile prezentelor norme cadru cuprinse în cpt. 
70-79 privind cambia în alb, iar potrivit pct. 70 cambia în alb este un titlu ce cuprinde numai 
semnătura trăgătorului, iar uneori şi o parte din menţiunile cerute de art.1 din Legea cambiei şi a 
biletului la ordin. 

Raportat la dispoziţiile legale invocate şi la susţinerea făcută de contestator în cuprinsul 
cererii în sensul că ceea ce s-a completat ulterior expirării termenului de 3 ani de la data emiterii 
biletului la ordin, este data scadenţei, instanţa a reţinut că biletul la ordin nu a fost emis în alb, 
întrucât emiterea unui bilet la ordin fără a se indica data scadenţei, este considerat plătibil la vedere 
conform art.105 din Legea nr.58/1934, mai sus menţionat. 

Având în vedere această concluzie, a apreciat că este inutil a se analiza aplicarea în cauză a 
prevederilor art.462 din Normele cadru nr.6/1994, întrucât aplicarea acestui text de lege are ca 
premisă ipoteza emiterii unui bilet în alb, aspect ce nu a fost reţinut de către instanţă. 

Chiar şi în situaţia în care s-ar fi reţinut aplicarea textului legal amintit, sancţiunea ce 
intervine în cazul completării biletului la ordin după 3 ani de la data emiterii sale, nu este 
prescripţia, ci decăderea din dreptul de a-l completa. 

În ceea ce priveşte susţinerea contestatorului în sensul că somaţia cambială a fost emisă 
ulterior termenului de 1 an stabilit de art.94 alin. 2 din Legea nr. 58/1934 cu referire la acţiunea 
cambială împotriva trăgătorului, instanţa a reţinut că textul invocat nu este aplicabil în acţiunile 
directe rezultând din bilet la ordin împotriva acceptantului şi a avaliştilor săi, în această situaţie 
termenul de prescripţie fiind de 3 ani care curge de la data scadenţei biletului la ordin în litigiu, 
astfel cum dispune art.94 alin.1 din Legea nr. 58/1934. Or, potrivit art.47, acţiunea cambială este 
directă sau de regres: directă contra acceptantului şi avaliştilor săi; de regres contra oricărui obligat.  

Susţinerea contestatorului în sensul că intimata nu putea proceda la executarea silită a 
garanţilor decât în caz de eşuare a planului de reorganizare, a fost înlăturată întrucât potrivit art.35 
din Legea nr.58/1934 avalistul este ţinut în acelaşi mod ca acela pentru care a garantat. Răspunderea 
avalistului este cea a unui obligat cambial obişnuit, între avalist şi avalizat existând un raport de 
solidaritate pasivă, primul neputând invoca beneficiul discuţiunii sau al diviziunii. Caracteristica 
obligaţiei solidare constă în aceea că creditorul se poate întoarce împotriva oricăruia dintre ei pentru 
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întreaga creanţă. Din acest punct de vedere nu are importantă că debitoarea principală a intrat în 
procedura insolvenţei. 

În ceea ce priveşte somaţia cambială, instanţa a reţinut că actul de executare cuprinde 
transcrierea biletului la ordin. De altfel, s-a reţinut că acesta nici nu arată ce anume menţiuni nu au 
fost transcrise. 

3. Prin decizia civilă nr.34/11.02.2014 Tribunalul Constanţa a respins apelul declarat de 
apelantul contestator [...] împotriva sentinţei civile nr.10080/15.07.2013 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa, ca neîntemeiat, reţinând că biletul la ordin emis la data de 13.02.2007 de către [...] SRL 
şi avalizat de apelantul [...] are data scadenţei 19.10.2010 fiind un bilet la ordin cu scadenţa la zi 
fixă, potrivit art.36 din Legea 58/1934. 

De aceea, în prezenta cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.41 din Legea 58/1934 potrivit 
cărora „Posesorul unei cambii plătibilă la o zi fixă sau la un anume termen de la data emisiunii sau 
de la vedere trebuie să o prezinte la plată, fie în ziua în care ea este plătibila, fie în una din cele 
doua zile lucrătoare ce urmează.” 
 Astfel, biletul la ordin emis la data de 13.02.2007 a fost prezentat la plată în ziua scadenţei, 
cu respectarea dispoziţiilor art.41 din Legea 58/1934. 
 Instanţa de apel a reţinut că în cuprinsul Biletului la ordin emis la data de 13.02.2007 de 
către [...] SRL şi avalizat de apelantul [...] s-a prevăzut data scadenţei la data de 19.10.2010, iar 
creditoarea biletului la ordin a formulat cererea de executare silită la data de 11.04.2013 către BEJ 
[...], înăuntrul termenului de prescripţie a executării cambiale de 3 ani de la data scadenţei. 

4. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatorul [...], criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte:. 

1. Hotărârea pronunţată de instanţa de apel cuprinde motive contradictorii in raport de 
situaţia de fapt, decât cea reală reieşită din înscrisuri și din recunoaşterea intimatei-parate (art.488 
alin.1 teza 6 din NCPC). 

Tribunalul a reţinut in considerente că Biletul la ordin emis la 13 02.2007 de SC [...] SRL și 
avalizat de contestator este un bilet cu scadenţă la zi fixă 19.10.2010 și că ii sunt aplicabile 
dispoziţiile art.41 din Legea nr.58/1934. 

Aceasta motivare este in contradicţie cu recunoaşterea creditoarei-intimate prin întâmpinările 
depuse la fond și în apel prin care s-a învederat că B.O. a fost emis cu titlu de garanţie, fără 
completarea datei scadenţei la emitere și că scadenţa a fost completată ulterior emiterii B.O. de 
însăşi creditoare in condiţiile în care obligaţia de plată a creditului nu a fost îndeplinită de către 
societatea împrumutată. 

Aceeaşi situaţie de fapt rezultă și dintr-o simplă comparaţie făcută intre caracterele cu care a 
fost înscrisă data emiterii BO si caracterele datei scadenței care sunt diferite. Mai mult, intimata nu a 
negat niciodată completarea de către ea însăşi a datei scadenței, dimpotrivă face o calificare a BO ca 
fiind „cu plata la vedere”, deci la prezentarea acestuia trasului. De altfel nici instanţa fondului nu a 
reţinut contrariul. 

În cazul in care instanţa de apel ar fi apreciat că nu sunt suficiente probe din care să rezulte 
că BO a fost emis fără scadenţă completată avea obligaţia de a stărui in aflarea adevărului prin 
punerea in discuţia părţilor a acestui aspect care ar fi impus administrarea de noi probatorii cum ar fi 
expertiza tehnică grafologică.  

Stabilirea unei situaţii de fapt in contradicţie cu probele a condus la o greşită aplicare a 
normelor de drept material prin atribuirea BO in cauză a unui alt regim juridic decât cel aplicabil in 
cauză. 

2. Hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material 
(art.488 alin.1 teza 8 din NCPC). 

Instanţa de apel a evocat exclusiv dispoziţiile legale aplicabile unei cambii/ bilet la ordin 
completat la emitere cu toate elementele prevăzute de art.1 din Legea 68/1934 și a eludat dispoziţiile 
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speciale, derogatorii instituite de legiuitor pentru cambia in alb - cambia plătibilă la vedere ca 
varietate a cambiei in alb. 

În ceea ce priveşte regimul juridic al cambiei in alb, apelantul învederează că pe lângă 
termenul de prescripţie de 3 ani de la scadenţă instituit de art.94 alin. 1 din Legea 58/1934 - care este 
dreptul comun aplicabil cambiei emisă cu observarea tuturor cerinţelor art.1 din Legea 58/1934 - 
legiuitorul instituie și un termen special de decădere pentru cazul in care posesorul cambiei nu a 
completat menţiunile necompletate la emiterea cambiei și nu a prezentat la plata cambia in termenul 
defipt de lege. In acest sens sunt dispoziţiile art.12 alin.2 din lege, precum și ale pct.78 -79 și 462 
din Norma Cadru a BNR nr.6/1994 care reglementează comerţul cu cambii și bilete la ordin. 

Cum, in cauză, biletele la ordin nu se circumscriu cerinţelor art.1 din Legea 58/1934 dat fiind 
ca acestea nu au fost completate la emitere cu toate datele prevăzute de art.1 din lege,  regimul 
juridic instituit de lege pentru aceasta categorie de titluri de credit este unul special in considerarea 
protejării persoanelor ce se obligă de acţiunile discreţionare ale posesorilor. 

În speţă, termenul a început să curgă de la data de 13.02.2007 data emiterii reale a biletelor la 
ordin, iar creditoarea a completat data scadenţei la data de 19,10.2010, peste termenul de 3 ani 
prevăzut de pct.462 din Norma Cadru a BNR nr.6/1994 și de pct.78 din acelaşi act normativ. 

Atât dispoziţiile art.37 din Legea nr.58/1934, cât și prevederile art.227 din Norma BNR 
nr.6/1994 statuează faptul că Biletul la ordin (Cambia) la vedere trebuie prezentat spre plată in 
termen de 1 an de la emitere. Singura excepţie de la regulă o constituie termenul convenţional, fixat 
de trăgător (de emitentul cambiei).  

Ori, in cauză, emitentul SC [...] nu a stabilit vreun termen mai mare (ori mai mic) decât cel 
legal pentru prezentarea la plată a cambiei (biletului la ordin) si prin urmare BO emis in 13.02.2007 
cu plata la vedere şi-a pierdut puterea executorie - întrucât a intervenit prescripţia dreptului de a mai 
solicita plata cambiei. 

Dată fiind situaţia de fapt, necontestată de părţi, respectiv: existenţa unui bilet la ordin emis 
de trăgătorul SC [...] SRL la 13 februarie 2007 in care nu s-a trecut data scadenței; inexistența unui 
termen convenţional stabilit de trăgător (emitent) mai mare decât termenul legal de prezentare la 
plată a biletului la ordin; prezentarea BO la plata de către beneficiar după 5 ani și 6 luni de la 
emitere, respectiv după 4 ani si 6 luni de la scadenţa prevăzută de lege, recurentul consideră că a 
intervenit prescripţia dreptului beneficiarului [...] de a solicita plata cambiei. 

Fie că a intervenit prescripţia ori a intervenit decăderea din dreptul de a mai completa BO - 
ambele situaţii sunt de natură să conducă la aceeaşi concluzie, anume aceea că Biletul la Ordin 
menţionat şi-a pierdut puterea executorie și, pe cale de consecinţă, executarea silită pornită in 
temeiul acestuia este nulă absolut. 

O altă aplicare greşită a normelor de drept material priveşte situaţia juridică a debitoarei 
pentru care recurentul a garantat în aval, respectiv faptul că debitoarea principală, beneficiară a 
creditului și emitentă a cambiei, respectiv S.C. [...] SRL Roşiori de Vede, se află in procedura de 
reorganizare judiciară pe bază de plan - Dosar insolvenţă nr. 4229/87/2010 aflat pe rolul 
Tribunalului Teleorman, iar creditoarea [...] a depus declaraţie de creanţă in dosarul sus menţionat, 
iar creanţa sa este cuprinsă in graficul de plăţi al Planului de reorganizare judiciară aprobat de 
creditori si confirmat de judecătorul sindic conform dovezilor de la dosar. 

Prin urmare, arată recurentul, datoria pentru care a garantat prin aval a fost rescadenţată prin 
Planul de reorganizare, exigibilitatea acesteia se raportează la termenele din planul de reorganizare 
judiciară, conform dispoziţiilor art.102 din Legea nr.85/2006 şi atâta timp cât graficul de plăţi a fost 
respectat creditorul [...] nu poate purcede la executarea silită a debitorului principal si/sau a 
garanţilor decât in caz de eşuare a planului de reorganizare.  

Aşadar, concluzionează recurentul, debitul pentru care a fost somat nefiind exigibil la alte 
termene decât cele prevăzute prin plan faţă de debitoarea principală, pentru egalitate de tratament 
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juridic nu poate fi exigibil in afara planului de reorganizare nici faţă de garantul-avalist - ceea ce 
conduce si pe acest aspect la nulitatea executării silite. 

Recursul a fost întemeiat în drept pe dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă – art.488 
alin.1 pct.6 şi 8. 

Intimata [...] SA, legal citată, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 

 
5. Examinând recursul în limitele investirii instanţei, prin prisma criticilor aduse hotărârii 

de către recurent, Curtea constată că este nefondat, nefiind identificate motive de nelegalitate a 
hotărârii atacate. 

Aşa cum rezultă din motivele de apel formulate de recurent, hotărârea instanţei de fond a fost 
criticată doar sub aspectul calificării titlului executoriu (bilet la ordin la vedere sau în alb) şi a 
termenului de prescripţie de un an a dreptului de a cere plata titlului executoriu, astfel că în recurs 
nu mai pot fi aduse alte critici decât cu încălcarea principiului non omisso medio. 

Pe cale de consecinţă, Curtea va examina criticile aduse hotărârii tribunalului ca instanţă de 
apel şi inclusiv criticile aduse hotărârii instanţei de fond care se încadrează în limitele efectului 
devolutiv al apelului, impuse de legiuitor conform celor arătate mai sus. 

În conformitate cu dispoziţiile art.33 din Legea nr.58/1934, plata unei cambii poate fi 
garantată printr-un aval pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte din ea, avalistul fiind ţinut în 
acelaşi mod ca acela pentru care a garantat. 

Biletul la ordin a fost emis pentru garantarea creditului acordat potrivit contractului de credit 
nr.206/13.02.2007 încheiat între CEC şi SC [...] SRL pus la dispoziţia clientului în mai multe tranşe 
până la data de 01.10.2007, pe măsura constituirii garanţiilor. 

Durata creditului era de 84 de luni de la data acordării, incluzând o perioadă de graţie de 12 
luni de la data primei trageri, din conturile curente ale clientului, în rate lunare inegale conform 
graficului de rambursare. Pe durata perioadei de graţie clientul trebuia să plătească lunar doar 
dobânda aplicată la sumele trase. 

Biletul la ordin contestat fiind emis cu titlu de garanţie pentru executarea obligaţiilor 
contractuale, prescripţia curge de la momentul la care debitoarea nu şi-a respectat obligaţiile 
contractuale, durata de valabilitate a garanţiei fiind egală cu durata contractului de credit. 

Curtea constată că ambele instanţe au reţinut corect situaţia de fapt, în sensul că debitoarea a 
emis biletul la ordin la 13.02.2007, completat cu toate menţiunile obligatorii, mai puţin data 
scadenţei, ce a fost completată ulterior de către creditoare, ca fiind 19.10.2010. Din această 
perspectivă nu se impunea suplimentarea probatoriului în faţa instanţei de apel.  

Faţă de această situaţie rezultă cu certitudine că nu suntem în prezenţa unui bilet la ordin în 
alb, ci a unui bilet la ordin plătibil la vedere, dar a cărei scadenţă a fost 19.10.2010, dată când nu a 
putut fi recuperată creanţa din lipsă de disponibil în cont. 

Cum în cauză cererea de executare silită a biletului la ordin a fost făcută la 11.04.2013, 
Curtea apreciază legalitatea celor două hotărâri, cât timp nu se poate reţine că a intervenit prescripţia 
executării silite, nefiind împlinit termenul de trei ani defipt de lege. 

Curtea constată că instanţa de apel a apreciat legalitatea hotărârii instanţei de fond, 
înţelegând că completeze motivarea cu noi argumente care au concluzionat către această soluţie. 

  Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus Curtea reţine că hotărârea tribunalului 
este legală, criticile aduse de recurent nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru 
care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 
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24. Procedura insolvenţei – contestaţie. Alegere greşită a căii procesuale. 
 

Art. 75 alin.1 din Legea nr.85/2006 
Art. 66 din Legea nr.85/2006, 

Art.205 şi 207 din OG nr.92/2003 
 

În considerentele Deciziei civile nr.431/10.04.2013 a Curţii de Apel Constanţa, instanţa a reţinut că 
potrivit dispoziţiilor art. 66 din Legea nr.85/2006: 

(1) Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia 
creanţelor constatate prin titluri executorii. 
   (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu 
necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. 

Ori, deciziile in baza cărora creditoarea si-a întemeiat contestaţia conţin creanţe bugetare şi au fost 
emise conform procedurii fiscale. 

In temeiul dispoziţiilor art.205 şi 207 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
debitoarea avea obligaţia de a formula contestaţie împotriva acestora la organul fiscal competent. 

In cazul in care era nemulţumită de soluţia dată in contestaţie, debitoarea avea posibilitatea de a 
sesiza instanţa de contencios administrativ, in condiţiile Legii nr.554/2004. Neparcurgând această procedură 
obligatorie, deciziile respective au devenit din titluri de creanţă titluri executorii, ce au fost puse in 
executare. 
 

Decizia civilă nr. 91/22.01.2014 
     Dosar nr. 3366/118/2012/a1.1 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data 

de 06.08.2013 sub nr. 3366/118/2012/a2, contestatoarea SC [...] SRL, în reorganizare prin 
administrator special [...] în contradictoriu cu intimaţii DGFP Constanţa şi SC [...] SRL prin 
administrator judiciar [...] a formulat contestaţie împotriva tabelului definitiv de creanţe, cu privire 
la creanţa de 728.648 lei deţinută de creditoarea DGFP Constanţa, motivat de faptul că a fost 
înscrisă ca urmare a unei erori esenţiale. 

În motivare, s-a arătat că, în fapt, o primă eroare esenţială constă în faptul că cererea de 
creanţă a creditoarei cuprinde titluri executorii emise de societate care sunt achitate anterior 
formulării cererii şi care nu trebuie incluse în valoarea creanţei. O altă eroare esenţială constă în 
faptul că DGFP a calculat greşit accesoriile ce fac obiectul deciziilor de impunere emise în perioada 
6.12.2011-7.05.2012, adică al cuantumului creanţei cu care s-au înscris la masa credală, pentru că 
baza de calcul este eronată, în sensul că nu este în valoare de 541.940 lei, ci de 437.631 lei. 

Baza de calcul este eronată dat fiind că prin decizia DGFP nr. 20426 din data de 26.05.2011 
s-a acordat debitoarei o eşalonare la plată pe o perioadă de 36 de luni, pentru o sumă totală de 
508.216 lei. Debitoarea a achitat 5 rate de eşalonare, rămânând un rest de 437.631  lei. 

Dat fiind că baza de calcul a fost stabilită eronat, în cauză sunt aplicabile prevederile art.47 
din OG 92/2003, conform căruia trebuie desfiinţate actele administrative prin care s-au calculat 
accesorii. 

O altă eroare esenţială constată în faptul că au fost introduse în valoarea creanţei sume care 
nu au la bază titluri executorii valide, cum ar fi cu titlu de exemplu, somaţia de plată nr. 
13/35/1/2011/23058, care nu a fost niciodată comunicată debitoarei. Mai mult, creditoarea nu a 
depus această decizie nici la dosar, în schimb există o decizie de comunicare a pierderii valabilităţii 
eşalonării la plată şi ulterior la data de 20.01.2012 a fost comunicată decizia 21917 prin care se 
stabileau obligaţii de plată accesorii de 10 % .  

Astfel, titlul executoriu nu este valid pentru că nu are la bază un titlu de creanţă valid, 
respectiv decizia ACC 21917 din 6.12.2011 nu există, iar adresa nr. 21917 din 20.01.2012 nu 
îndeplineşte condiţiile de formă şi de fond ale unei decizii, fiind o simplă comunicare.  
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O altă eroare constă în modul de calcul al accesoriilor din decizia ACC nr. 246 din data de 
10.01.2012, reprezentând obligaţii de plată calculate până la data de 31.12.2011, pentru că 
creditoarea în mod eronat a calculat penalităţi de întârziere pentru perioada 26.04.2011-31.12.2011 
de 5% şi 10% conform art. 1201 din codul de procedură fiscală, deşi în realitate, trebuia să calculeze 
penalităţi de 10 % pentru că sunt aplicabile prevederile art. 13 alin 4 din OUG 29/2011. 

Mai mult, în decizia ACC nr. 246 din 10.01.2012 sunt cuprinse perioade ce exced datei de 
26.042011, dată la care a fost emisă decizia de eşalonare a plăţii, în condiţiile în care aceste obligaţii 
au fost achitate anterior acordării eşalonării la plată. 

Din analizarea Deciziei nr. 246 din data de 10.01.2012 şi a adresei nr. 21917 din 20.01.2012 
rezultă că debitoarei i-au fost aplicate atât penalităţi de 10% şi 5 % conform art. 1201 din codul de 
procedură fiscală, cât şi penalităţi de 10%, în temeiul art. 13 alin 4 din OUG 29/2011. 

Contestatoarea a invocat în drept, prevederile art. 75 din Legea 85/2006, iar în susţinere a 
ataşat înscrisuri. 

Intimata DJFP Constanţa a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia 
inadmisibilităţii contestaţiei, motivat de faptul că la dosarul cauzei nu este încă depus tabelul 
definitiv. A mai precizat creditoarea că prin Sentinţa civilă nr. 3174 din 19.10.2012 irevocabilă prin 
Decizia civilă nr. 431 din 10.04.2013 a fost respinsă contestaţia formulată de aceeaşi contestatoare 
ca şi în cauza de faţă împotriva creanţei DGFP înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor. 

Pe fondul cauzei s-a arătat că în cuprinsul titlului executoriu comunicat debitoarei se 
menţionează că suma pretinsă reprezintă penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată, iar 
documentul prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată este decizia nr. 21917 din data de 
6.12.2011. În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, se datorează de la data emiterii deciziei 
de eşalonare la plată dobânzi conform OG 92/2003, iar pentru sumele rămase de plată se datorează o 
penalitate de 10%. Decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării constituie titlu de creanţă 
ce poate fi contestat pe cale administrativă, potrivit titlului IX din OG 92/2003. 

Mai mult, împotriva titlului executoriu nr. 15002 din data de 9.01.2012 contestatoarea a 
formulat contestaţie la executare, ce  a făcut obiectul dosarului nr. 8334/212/2012 al Judecătoriei 
Constanţa, ce a fost respinsă prin Sentinţa civilă nr. 11977 din 2.07.2012.  

Contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepţiei 
inadmisibilităţii ca nefondată, temeiul juridic al contestaţiei fiind disp. art. 75 din Legea 85/2006, 
creanţa fiind contestată ca urmare a unei valori esenţiale la calcularea acesteia. A menţionat 
contestatoarea că tabelul definitiv al creanţelor a fost depus la data de 11.01.2013. A mai precizat 
contestatoarea că apărările ce vizează fondul cauzei sunt nepertinente. 

Prin Sentinţa civilă nr.2544/27.09.2013 Tribunalul Constanţa a admis  excepţia 
inadmisibilităţii, invocată de intimata DGFP Constanţa. 
 A respins ca inadmisibilă contestaţia la tabelul definitiv formulată de contestatoarea SC [...] 
SRL în reorganizare prin administrator special [...] în contradictoriu cu intimaţii DGFP Constanţa şi 
SC [...] SRL prin administrator judiciar [...]. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art.75 alin.1 din Legea nr.85/2006 „după expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 73 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte 
interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în 
tabel definitiv de creanţe, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale care 
au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor 
titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute”. 

Contestatoarea şi-a întemeiat demersul procesual pe prevederile art.75 din Legea nr.85/2006, 
invocând teza descoperirii unor erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei, erorile indicate 
de către contestatoare referindu-se, în esenţă, la modalitatea de calcul a penalităţilor de întârziere şi 
la aplicarea actelor normative din domeniul fiscal. 
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Criticile aduse de către creditoarea contestatoare sunt inadmisibile pe această cale, pentru că 
din perspectiva prevederilor art.75 din Legea nr.85/2006 o contestaţie întemeiată pe aceste dispoziţii 
legale poate fi formulată doar în cazul descoperirii, după înregistrarea şi afişarea tabelului definitiv a 
unei erori esenţiale, care a determinat înscrierea respectivei creanţe în tabelul definitiv.  

Prin urmare, contestaţia împotriva tabelului definitiv se poate face numai dacă sunt incidente 
motivele menţionate în art.75 şi anume doar dacă s-a descoperit existenţa unui fals, dol sau a unei 
erori esenţiale sau în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi care în cazul erorii esenţiale, ca în 
speţă, au determinat înscrierea respectivei creanţe în tabelul definitiv. 

Ori, prin Sentinţa civilă nr. 3174 din 19.10.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în 
dosarul nr. 3366/118/2012/a1, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 431 din 10.04.2013 a Curţii de 
Apel Constanţa, a fost admisă contestaţia la tabelul preliminar al creanţelor asupra averii debitoarei 
SC [...] SRL şi s-a dispus înscrierea creditoarei DGFP Constanţa în tabelul definitiv al debitoarei SC 
[...] SRL şi cu creanţa în valoare de 143.709 lei la ordinea de prioritate prevăzută de art.121 pct. 2 
din Legea nr. 85/2006, diferenţă neacceptată de către administratorul judiciar motivat de faptul că 
sumele respective au fost calculate eronat. În considerentele respectivei sentinţe, s-a reţinut cu 
autoritate de lucru judecat, că „ prin deciziile nr. 4262 din 11.04.2012, nr. 246 din data de 
10.01.2012 şi 5085 din 7.05.2012 au fost calculate accesoriile aferente impozitelor şi contribuţiilor 
neachitate, fiind stabilit un total de 107.729 lei. Toate cele trei decizii au fost comunicate cu 
confirmare de primire către debitoare la datele de 2.02.2012, 23.04.2012, 15.05.2012 şi niciuna 
dintre ele nu a fost contestată în termenul legal”, iar Curtea de Apel a considerat că neformularea 
contestaţiei la instanţa de contencios administrativ a determinat dobândirea caracterului irevocabil al 
titlului de creanţă.  

Deşi, cu ocazia judecării respectivei contestaţii, administratorul judiciar nu a formulat 
întâmpinare, în cadrul recursului a invocat toate aspectele ce constituie motivarea în fapt a prezentei 
contestaţii, ceea ce dovedeşte cu prisosinţă faptul că aceste situaţii erau cunoscute la momentul 
întocmirii tabelului definitiv şi înscrierii creanţei intimatei în tabelul definitiv, nefiind în situaţia 
descoperirii unei erori esenţiale, ulterior întocmirii acestui tabel.  

Tabelul definitiv este format din creanţele înscrise în tabelul preliminar de creanţe şi 
necontestate, precum şi din creanţele admise de judecătorul sindic în urma soluţionării contestaţiilor 
împotriva tabelului preliminar, conform definiţiei date de art. 3 pct. 17 din Legea nr. 85/2006. 
Tocmai din acest motiv, nu se poate permite modificarea acestuia decât pentru situaţii excepţionale 
prevăzute limitativ de art.75 şi care se situează temporal între momentul expirării termenului de 
depunere a contestaţiilor împotriva tabelului preliminar şi cel al închiderii procedurii insolvenţei faţă 
de debitorul insolvent. Legitimitatea unor astfel de motive excepţionale rezidă în situaţiile de 
excepţie în care o anumită creanţă sau drept de preferinţă au fost admise şi, respectiv menţinute în 
tabelul definitiv de creanţe în temeiul unor cauze care atrag fie nulitate absolută sau relativă a 
acestora, fie determină o reconsiderare a acestora ca urmare a descoperirii unor înscrisuri cu caracter 
hotărâtor, dar necunoscut nimănui până în acel moment. 

Pe de altă parte, eroarea esenţială la care se referă textul de lege trebuie să vizeze 
împrejurările care au dus la întocmirea tabelului definitiv, iar nu modul de calcul al accesoriilor la 
sumele datorate, aspectele de acest fel putând fi valorificate doar în cadrul unei contestaţii 
administrative, aşa cum s-a statuat de către instanţe cu ocazia judecării contestaţiei la tabelul 
preliminar. 

Atâta timp cât contestaţia împotriva tabelului definitiv poate fi formulată numai pentru 
motivele expres prevăzute de lege iar niciunul din aceste motive nu a fost indicat de contestatoare şi 
nici nu ar fi incident faţă de motivele de fapt ale contestaţie, a constatat ca inadmisibilă contestaţia, 
dat fiind că partea a ales în mod greşit mijlocul procesual prin care doreşte să îşi protejeze dreptul 
invocat, considerente pentru care instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii contestaţiei şi a respins-
o ca atare. 
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Împotriva hotărârii mai sus menţionate a declarat recurs debitoarea SC [...] SRL prin 
administrator special [...], care a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică. 

O primă critică pe care o aduce sentinţei pronunţate de fond este aceea că în luarea hotărârii, 
deşi a menţionat, în mod corect, punctul de vedere al societăţii debitoare exprimat în contestaţie şi 
răspunsul la întâmpinare, în motivarea hotărârii s-a luat în consideraţie doar punctul de vedere al 
intimatei creditoare. Prin întâmpinare, intimata creditoare a formulat apărări de fond privind tabelul 
preliminar de creanţe şi nu cel definitiv - invocat în acţiune, iar instanţa de fond, în mod eronat, a 
preluat aceste apărări, fără a cerceta fondul cauzei, considerând ca autoritate de lucru judecat 
Sentinţa civilă nr. 3174 din 19.10.2012, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul nr. 
3366/118/2012/al, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 431 din 10.04.2013 a Curţii de Apel Constanţa.  

Mai mult, instanţa de fond în cadrul motivării hotărârii face referire la deciziile, intimatei 
creditoare, nr. 4262 din 11.04.2012 şi nr. 5085 din 07.05.2012, decizii ce nu au fost invocate de 
către debitoare în contestaţie, ca atare acestea nu aveau legătură cu obiectul cauzei. 

În continuare, o altă critică constă în faptul că instanţa de fond, în mod eronat, a apreciat 
apărările de fond ale intimatei creditoare ca fiind excepţia inadmisibilităţii contestaţiei. Societatea 
debitoare a apreciat că singurul motiv al inadmisibilităţii contestaţiei îl constituie lipsa tabelului 
definitiv de creanţe - care îi dă dreptul în promovarea acestei acţiuni, toate celelalte reprezentând 
apărări de fond. Instanţa de fond în motivarea hotărârii trebuia să analizeze, în primul rând, acest 
aspect, dar nici măcar nu a pomenit despre această situaţie, deşi prin răspunsul la întâmpinare a făcut 
precizările necesare, depunând în copie certificată tabelul definitiv, iar, în aprecierea sa, abia ulterior 
să procedeze la cercetarea tuturor motivelor invocate de către debitoare în contestaţie. 

Mai arată că instanţa de fond nu a analizat prima eroare esenţială invocată în contestaţie şi 
anume existenţa unor titluri executorii emise către societatea debitoare care au fost achitate anterior 
formulării cererii de admitere a creanţei şi ca atare acestea nu trebuiau incluse în valoarea creanţei. 
Sub acest aspect precizează că dacă s-ar fi analizat acest capăt de cerere, instanţa de fond ar fi 
constatat că Titlul executoriu nr. 17885 din data de 22.12.201 dat exemplificativ nu a constituit 
obiectul dosarului nr. 3366/118/2012/al, ca atare nu are autoritate de judecat - aşa cum se 
menţionează în dispozitivul hotărârii, ci plata acestui titlu a fost descoperită ulterior, odată cu 
formularea prezentei contestaţii. Mai mult, intimata creditoare nu a făcut dovada că titlul nr. 17885 
ar fi fost neachitat, de fapt aceasta nu a făcut nicio referire la acest capăt de cerere. 

 O altă critică pe care o aduce hotărârii atacate constă în faptul că instanţa de fond, în mod 
eronat, a apreciat, fără a analiza sub toate aspectele de drept invocate că accesoriile ce fac obiectul 
deciziilor de impunere emise în perioada 06.12.2012-07-05.2012 au caracterul de autoritate de lucru 
judecat. 

În realitate, dacă instanţa ar fi analizat pe fondul cauzei punctele 2-6 ale contestaţiei, ar fi 
constatat că sunt elemente nou introduse, respectiv: 

- contestarea sau necontestarea Deciziei DGFP-AFPCM Constanţa nr. 21917/06.12.2011 - de 
comunicare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată nu poate produce alte efecte juridice decât cele 
ale constatării pierderii valabilităţii eşalonării, cu consecinţele prevăzute de legea specială - OUG nr. 
29/2011, cu raportare la legea generală - OG nr. 92/2003, întrucât în această decizie nu sunt 
comunicate sume de plată, ca atare această decizie prin ea însăşi nu poate constitui un titlu de 
creanţă, sumele de plată urmând a fi stabilite prin acte fiscale de impunere; 

- societăţii debitoare nu i-a fost niciodată comunicată suma restantă de plată, ca urmare a 
pierderii valabilităţii eşalonării, ca atare nu a avut posibilitatea de a contesta această sumă, singurele 
acte fiscale comunicate au fost cele prin care se stabileau plăţi ale accesoriilor, dar având ca bază de 
calcul suma restantă de plată; 

- art. 47 din OG nr. 92/2003 - privind Codul de procedură fiscală; articol invocat de către 
societatea debitoare în contestaţie, permite oricărui contribuabil să obţină corectarea actelor 
administrative fiscale prin care s-au stabilit, în mod eronat, creanţe fiscale accesorii, în sensul 



136 
 

anulării ori desfiinţării, totale sau parţiale, cu titlu irevocabil, potrivit legii, chiar dacă împotriva 
acestora s-au exercitat sau nu căi de atac şi au rămas definitive în sistemul căilor administrative de 
atac sau judiciare, în cazul constatării unor erori ale actelor administrative fiscale aferente creanţelor 
fiscale principale în baza cărora s-au calculat accesoriile; 

- nu poate fi admisă la masa credală o creanţă emisă în baza unor titluri de creanţă inexistente 
sau nevalide, precum şi sume achitate anterior formulării cererii. 
 Mai arată că societatea nu a putut depune precizările suplimentare formulate de Direcţia 
Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare şi nici răspunsul la petiţie - întrucât 
acestea nu i-au fost comunicate, deşi termenul legal de răspuns a fost depăşit.  

Pentru toate motivele arătate, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea 
sentinţei pronunţată de instanţa de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a fi analizate pe 
fond, toate motivele contestaţiei şi efectuarea unei expertize contabile, care să stabilească valoarea 
reală a creanţei intimatei creditoare DGFP-AFPCM Constanţa. 
 În drept a invocat dispoziţiile art. 466 - 482 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art. 
12 din Legea nr. 85/2006 - privind procedura insolvenţei, precum şi a celorlalte prevederi legale 
invocate în contestaţie. 
 Intimaţii legal citaţi nu au formulat apărări în cauză. 

Examinând cauza prin prisma argumentelor invocate în susţinerea motivelor de recurs ce 
au fost încadrate la dispoziţiile art.304 pct. 9 C.pr.civ., dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 Cod 
procedură civilă, Curtea constată că recursul nu este fondat. 

Temeiul juridic invocat de contestatoare în susţinerea demersului său judiciar a fost art. 75 
alin.1 din Legea nr.85/2006, potrivit căruia, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, 
prevăzut la art. 73 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face 
contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabel definitiv de 
creanţe, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale care au determinat 
admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri 
hotărâtoare şi până atunci necunoscute. 

In motivarea contestaţiei s-a arătat că în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei SC [...] SRL 
creditoarea DGFP Constanta a fost înscrisă cu suma de 728.648 lei ca urmare a unor erori esenţiale 
ce stau la baza calculării acesteia. 

Astfel, s-a susţinut ca fiind erori esenţiale: cuprinderea în cuantumul creanţei totale a DGFP 
Constanţa a unor sume ce au fost anterior achitate; calcularea greşită a accesoriilor ca urmare a 
stabilirii eronate a bazei de calcul; introducerea în valoarea creanţei a unor titluri executorii ce nu au 
la bază titluri valide; calculul eronat al accesoriilor din Decizia ACC nr.246/10.01.2012.  

Prima instanţă a reţinut în mod corect faptul că toate aspectele invocate de contestatoare nu 
se circumscriu noţiunii de eroare esenţială astfel cum este prevăzută de textul de lege invocat 
întrucât toate aceste aspecte erau cunoscute la momentul întocmirii tabelului definitiv şi înscrierii 
creanţei intimatei în tabelul definitiv şi trebuia să fie invocate ca apărări în cadrul soluţionării de 
către instanţă a contestaţiei formulată de DGFP Constanţa la tabelul preliminar. Mai mult, o parte 
din acestea chiar au fost supuse atenţiei instanţei astfel că în mod corect s-a reţinut autoritatea de 
lucru judecat, efect al Deciziei civile nr.431/10.04.2013 a Curţii de Apel Constanţa. 

În considerentele acestei decizii, instanţa a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 66 din Legea 
nr.85/2006, 
    (1) Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia 
creanţelor constatate prin titluri executorii. 
    (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu 
necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. 

Ori, deciziile in baza cărora creditoarea şi-a întemeiat contestaţia conţin creanţe bugetare şi 
au fost emise conform procedurii fiscale. 
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In temeiul dispoziţiilor art.205 si 207 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
debitoarea avea obligaţia de a formula contestaţie împotriva acestora la organul fiscal competent. 

In cazul în care era nemulţumită de soluţia dată in contestaţie, debitoarea avea posibilitatea 
de a sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii nr.554/2004. 

Neparcurgând această procedură obligatorie, Deciziile respective au devenit din titluri de 
creanţă titluri executorii, ce au fost puse in executare. 
 Rezultă astfel că în mod corect judecătorul sindic nu a trecut la analizarea pe fond a 
contestaţiei, reţinând caracterul inadmisibil al acesteia tocmai datorită faptului că partea a ales în 
mod greşit calea procesuală prin care a înţeles să-şi protejeze dreptul invocat. 

Pe cale de consecinţă, neexistând motive de nelegalitate a hotărârii atacate, Curtea apreciază 
că recursul este nefondat, urmând ca în temeiul art.312 Cod pr. civilă să fie respins.  
 

25. Procedura insolvenţei – acţiune în anularea procesului-verbal constatator. Cerere 
de includere in componenţa comitetului creditorilor. 
 

Art. 16 din Legea nr. 85/2006 
 

Potrivit art. 16 din Legea 85/2006, ”Judecătorul-sindic poate desemna, în raport cu numărul 
creditorilor, un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi chirografare cele 
mai mari, prin valoare. Dacă din cauza numărului mic de creditori judecătorul-sindic nu consideră necesară 
constituirea unui comitet al creditorilor, atribuţiile comitetului prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) şi f) vor fi 
exercitate de adunarea creditorilor.  

Prin întocmirea şi publicarea în B.P.I. nr. 1540/28.01.2013 a tabelului preliminar rectificat, 
administratorul judiciar a creat o altă situaţie juridică, astfel încât, pornind de la distincţiile pe care 
intimatul le-a făcut cu privire la desemnare/alegere/modificare comitet creditori - alegerea membrilor 
comitetului creditorilor trebuie să se realizeze cu respectarea criteriilor exprese prevăzute de art. 16 alin.5 în 
referire la art. 16 alin.4 din Legea 85/2006: un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe 
garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se oferă voluntar. 
Rezultă că judecătorul sindic a pronunţat sentinţa recurată cu respectarea cerinţelor în conf. cu art. 16 din 
Legea 85/2006. 
 

     Decizia civilă nr. 105/27.01.2014 
        Dosar nr. 11242/118/2012/a6 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 11242/118/2012/a6, 

reclamanta creditoare DGFP Constanţa, a chemat în judecată pârâţii [...], în calitate de administrator 
judiciar al debitoarei SC [...] SRL şi creditorii SC [...] SRL solicitând judecătorului sindic ca prin 
hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, în temeiul art. 14 alin.7 din Legea 85/2006 să  dispună 
desfiinţarea hotărârii adunării creditorilor SC [...] SRL din data de 21.01.2013 prin care s-a 
desemnat COMITETUL CREDITORILOR. 

Prin sentinţa civilă nr. 1311/25 iunie 2013, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
formulată de DGFP CONSTANŢA, în contradictoriu cu intimatul CABINET INDIVIDUAL DE 
INSOLVENŢĂ [...] administrator judiciar al SC „[...]” SRL şi creditorii înscrişi în tabelul preliminar 
al obligaţiilor debitoarei SC „[...]” SRL şi a anulat hotărârea adunării creditorilor SC „[...]” SRL 
consemnată în procesul verbal datat 21.01.2013. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că potrivit art. 16 din Legea nr. 85/2006, 
desemnarea membrilor comitetului creditorilor şi alegerea/modificarea componenţei comitetului 
creditorilor se realizează după întocmirea tabelului preliminar de creanţe, după criteriile expres 
nominalizate la alin. 4. 
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În speţă, alegerea membrilor comitetului creditorilor a avut loc în cadrul primei şedinţe a 
adunării creditorilor (21.01.2013) în care şi-au exprimat dreptul de vot creditorii înscrişi în tabelul 
preliminar întocmit de administratorul judiciar. 

D.G.F.P. Constanţa nu a participat la şedinţă şi nu şi-a exprimat votul, întrucât nu a fost 
înscrisă în tabelul preliminar al obligaţiilor SC [...] SRL,  administratorul judiciar înlăturând creanţa 
pentru care a formulat cerere de înscriere în tabel. 

Ulterior, administratorul judiciar a întocmit şi publicat în BPI nr. 1540/ 28.01.2013 tabelul 
preliminar rectificat, în care D.G.F.P. Constanţa figurează înscrisă cu creanţa de 2.264.134,64 lei 
(sub condiţia soluţionării favorabile a contestaţiei administrativ fiscale). 

Procedând de această manieră, în cadrul primei şedinţe administratorul judiciar a  înlăturat de 
plano posibilitatea D.G.F.P. Constanţa de a participa la procedură, în sensul art. 3 pct.8 din Legea 
85/2006, de a se oferi  voluntar să facă parte din comitetul creditorilor. 

Prin întocmirea şi publicarea în B.P.I. nr. 1540/ 28.01.2013 a tabelului preliminar rectificat, 
administratorul judiciar a creat o altă situaţie juridică, astfel încât - pornind de la distincţiile pe care 
intimatul le-a făcut cu privire la desemnare/alegere/modificare comitet creditori - alegerea 
membrilor comitetului creditorilor trebuie să se realizeze cu respectarea  criteriilor exprese  
prevăzute de art. 16 alin.5 în referire la art. 16 alin.4 din Legea 85/2006: un comitet format din 3 sau 
5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în 
ordinea valorii, care se oferă voluntar. 

Pentru aceste considerente, reţinând că hotărârea adunării creditorilor din data de 21.01.2013 
prin care a fost desemnat comitetul creditorilor cu următoarea componenţă: [...] SA (preşedinte), SC 
[...] SRL şi PRIMĂRIA [...] a fost adoptată cu nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin.2, 4 şi 5 din 
Legea 85/2005, acţiunea a fost admisă şi s-a dispus anularea acesteia. 
 Împotriva acestei soluţii a declarat recurs Cabinet Individual de Insolvenţă [...], 
susţinând că instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, respectiv a anulat în întregime procesul-
verbal constatator, cu toate că nu se ceruse decât anularea pct.2. Pe de altă parte, admiţând în tot 
acţiunea, nu s-a pronunţat asupra cererii acestuia de includere în componenţa comitetului 
creditorilor. 
 Adunarea creditorilor a fost legal constituită la 21.01.2013, potrivit tabelului preliminar al 
creditorilor nr.31/14.01.2013. 
 Recurentul depune încheierea nr.2311/2013 pronunţată în dosarul nr. 242/118/2012, prin 
care s-a lămurit dispozitivul sentinţei civile nr.1311/2013, în sensul că s-a dispus anularea pct.2 al 
hotărârii adunării creditorilor SC [...] SRL, consemnată în procesul-verbal din 21.01.2013. 
 Recursul este nefondat din următoarele considerente: 

Potrivit art. 16 din Legea 85/2006: 
    „Judecătorul-sindic poate desemna, în raport cu numărul creditorilor, un comitet format din 
3-5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi chirografare cele mai mari, prin valoare. 
Dacă din cauza numărului mic de creditori judecătorul-sindic nu consideră necesară constituirea 
unui comitet al creditorilor, atribuţiile comitetului prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) şi f) vor fi 
exercitate de adunarea creditorilor.  

Desemnarea se va face, prin încheiere, după întocmirea tabelului preliminar de creanţe.  
     Pentru necesităţile procedurii, judecătorul-sindic va desemna, pe baza propunerii 
creditorilor, un preşedinte al comitetului creditorilor. Comitetul creditorilor va fi citat în persoana 
preşedintelui astfel desemnat, iar în lipsă, prin oricare dintre membrii comitetului creditorilor.  
    În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet format din 
3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre primii 20 de 
creditori în ordinea valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul 
desemnat anterior de judecătorul-sindic.  
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 Dacă nu se va obţine majoritatea necesară, se va menţine comitetul desemnat anterior de 
judecătorul-sindic. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalţi membri ai comitetului 
creditorilor, judecătorul-sindic va consemna, prin încheiere, modificarea componenţei acestuia, 
astfel încât criteriile prevăzute la alin. (4) să fie respectate în toate fazele procedurii.”  

În speţă, alegerea membrilor comitetului creditorilor a avut loc în cadrul primei şedinţe a 
adunării creditorilor din 21.01.2013, în care creditorii înscrişi în tabelul preliminar întocmit de 
administratorul judiciar şi-au exprimat dreptul de vot. 

Creditoarea D.G.F.P. Constanţa nu a participat la şedinţă şi nu şi-a exprimat votul, întrucât 
nu a fost înscrisă în tabelul preliminar al obligaţiilor SC [...] SRL,  administratorul judiciar 
înlăturând creanţa pentru care a formulat cerere de înscriere în tabel. 

Ulterior, tabelul preliminar rectificat a fost întocmit şi publicat în B.P.I. nr. 1540/28.01.2013 
de către administratorul judiciar, D.G.F.P. Constanţa figurând înscrisă cu creanţa de 2.264.134,64 
lei, sub condiţia soluţionării favorabile a contestaţiei administrativ fiscale. 

În cadrul primei şedinţe, administratorul judiciar a înlăturat de plano posibilitatea D.G.F.P. 
Constanţa de a participa la procedură, în sensul art. 3 pct.8 din Legea 85/2006 şi de a se oferi  
voluntar să facă parte din comitetul creditorilor. 

Prin întocmirea şi publicarea în B.P.I. nr. 1540/28.01.2013 a tabelului preliminar rectificat, 
administratorul judiciar a creat o altă situaţie juridică, astfel încât, pornind de la distincţiile pe care 
intimatul le-a făcut cu privire la desemnare/alegere/modificare comitet creditori - alegerea 
membrilor comitetului creditorilor trebuie să se realizeze cu respectarea criteriilor exprese prevăzute 
de art. 16 alin.5 în referire la art. 16 alin.4 din Legea 85/2006: un comitet format din 3 sau 5 
creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în 
ordinea valorii, care se oferă voluntar. 

În atare situaţie, rezultă că judecătorul sindic a pronunţat sentinţa recurată cu respectarea 
cerinţelor în conf. cu art. 16 din Legea 85/2006. 

În legătură cu critica recurentei conform căruia instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, 
neavându-se în vedere limitele sesizării, se reţine că şi aceasta este neîntemeiată, întrucât prin 
încheierea nr.2311/2013 s-a lămurit dispozitivul sentinţei civile nr.1311/2013, în sensul că s-a dispus 
anularea pct.2 al hotărârii adunării creditorilor SC [...] SRL, consemnată în procesul-verbal din 
21.01.2013. 
 Pentru aceste considerente, în baza art.312 Cod procedură civilă, instanţa va respinge 
recursul ca nefondat. 

 
26. Procedura insolvenţei. Contestaţie formulată împotriva tabelului preliminar al 

creanţelor asupra averii debitoarei. Decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul 
creditorilor. Încălcarea dreptului la apărare. 
 

Art. 76 din Legea nr. 85/2006 
Deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.453 din 3 noiembrie 2011, 

nr. 564 din 29 aprilie 2010 şi nr. 367 din 17 martie 2009 
 

Potrivit art.76 din Legea nr.85/2006, decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor 
intervine în situaţia în care titularul creanţei nu depune cererea de admitere a creanţei în termenul stabilit 
prin hotărârea de deschidere a procedurii, cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a 
făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7, situaţie ce nu se verifică în cauză.    
           Regula este ca notificarea creditorilor să se facă în conformitate cu normele generale stabilite de 
Codul de procedură civilă şi, în mod excepţional, atunci când creditorii nu pot fi identificaţi în lista 
prevăzută la art.28 alin.1 lit. c, procedura de comunicare să fie considerată îndeplinită doar prin publicarea 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
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Curtea a reţinut că citarea şi comunicarea actelor prin intermediul Buletinului procedurilor de 
insolvenţă îşi găsesc justificarea în însuşi specificul acestei proceduri şi au drept scop asigurarea 
desfăşurării cu celeritate a acesteia. Obligaţiile corelative ce decurg pentru părţi în acest caz nu pot fi privite 
ca aducând o restrângere a dreptului de proprietate ori a dreptului la apărare, atât timp cât părţile au 
posibilitatea să participe la termenele fixate de judecătorul-sindic şi să consulte dosarul în vederea 
cunoaşterii tuturor actelor de procedură depuse la acesta. 

În speţă, hotărârea de deschidere a procedurii a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr.10119/16.07.2012, termenul limită pentru depunerea cererii de creanţă fiind 27.07.2012, în 
timp ce recurenta a depus cererea la data de 09.10.2013, fiind astfel decăzută din dreptul de a se înscrie la 
masa credală a debitoarei. 

 
Decizia civilă nr. 127/29.01.2014 

        Dosar nr. 6752/110/2011/a1 
 

Prin cererea adresată judecătorului sindic la data de 05.03.2013, înregistrată pe rolul 
Tribunalului Tulcea sub nr. 6752/110/2011/a1, creditoarea SC [...] SA a formulat, în temeiul art.73 
din Legea 85/2006, contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor asupra averii debitoarei 
SC [...] SRL, pentru motivul respingerii creanţei sale ca tardiv formulată. 

Prin Sentinţa civilă nr.2028/02.07.2013, Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a a respins 
contestaţia ca neîntemeiată, judecătorul sindic reţinând că prin Sentinţa civilă nr.2260/12.06.2012 
pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a dispus intrarea în faliment în procedură simplificată faţă de 
debitoarea SC [...] SRL, în calitate de lichidator judiciar fiind desemnat [...]. 

În cauză, procedura notificării deschiderii procedurii către creditorii debitoarei este 
prezumată îndeplinită prin publicarea ei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr.10119/16.07.2012, contestatoarea fiind notificată în mod legal asupra deschiderii procedurii 
insolvenţei, astfel că cererea sa de admitere a creanţei înregistrată la 09.01.2013, depăşeşte cu mult 
termenul limită stabilit pentru declararea creanţelor, iar din această perspectivă măsura lichidatorului 
judiciar de înlăturare a creanţei contestatoarei este corectă. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs contestatoarea S.C. [...] 
S.A., care a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Recurenta contestatoare arată că a formulat cerere de înscriere a creanţei, solicitând instanţei 
de judecată admiterea acesteia cu repunerea in termen, motivând decăderea din termenul de 
declarare a creanţei, situaţie cauzată de fapte, operaţiuni de omisiune desfăşurate de reprezentantul 
debitoarei respectiv de lichidatorul judiciar, însă judecătorul sindic nu a analizat veridicitatea 
decăderii, ci a soluţionat contestaţia in sensul respingerii cererii ca tardiv introdusă, fără a motiva in 
nici un fel respingerea susţinerilor, apărărilor contestatoarei recurente. 

Consideră recurenta că prin hotărârea pronunţată este lipsită de dreptul de a declara creanţa şi 
de a o înscrie in tabelul rectificat al creditorilor, situaţie ce nu îi poate fi imputabilă deoarece nu s-a 
aflat in lista creditorilor prevăzuţi de art.28 alin.1 lit.c ce trebuia depusă de debitoare, nu a fost 
notificată cu privire la deschiderea procedurii falimentului debitoarei de către lichidatorul judiciar 
conform art.61 din Legea nr.85/2006 şi deţine un titlu valabil, necunoscut la data deschiderii 
falimentului. 

Arată recurenta că, potrivit art.76 din legea nr.85/2006, in situaţia in care notificarea 
deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.7 titularului unei creanţe, nu i se poate 
opune decăderea. 

Învederează recurenta că lichidatorul judiciar a invocat instituţia decăderii, aplicând 
sancţiunea privind respingerea dreptului de a declara si înscrie creanţa in valoare de 205.584,55 lei 
in tabelul definitiv rectificat, pentru care deţine titlu valabil respectiv hotărârea nr.3007/2011 a 
Judecătoriei Moineşti definitivă si irevocabilă.  
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Susţine recurenta că instanţa de fond nu a analizat existenta decăderii pentru a proceda la 
soluţionarea cererii, ci s-a mulţumit să menţină soluţia comunicată de lichidatorul judiciar prin 
notificarea nr.78/07.03.2013, respingând contestaţia pentru tardivitate, fără a analiza si soluţiona 
existenţa decăderii ca situaţie de fapt concretă incidenţă cauzei.  

Mai arată că instanţa nu a verificat respectiv nu a motivat in nici un fel înlăturarea apărărilor, 
susţinerilor sale referitoare la existenta omisiunilor, a operaţiunilor de ascundere a debitului datorat 
[...], prin neînscrierea acesteia in lista creditorilor, fapt ce a cauzat lezarea, eliminarea drepturilor 
sale. 

Învederează că a solicitat instanţei înscrierea creanţei in tabelul definitiv rectificat, deoarece 
procedura de soluţionare se află in desfăşurare, iar dreptul său nu ar putea afecta in nici un fel alte 
drepturi aparţinând celorlalţi participanţi la proces in temeiul unui titlu valabil necunoscut la data 
deschiderii procedurii simplificate a falimentului debitoare, însă soluţia de respingere a fost data de 
lichidatorul judiciar, instanţa achiesând la aceasta, fără a analiza situaţia si motiva respingerea 
apărărilor formulate de contestatoare. 

Solicită admiterea recursului, desfiinţarea sentinţei atacate, admiterea contestaţiei si 
înscrierea creanţei in valoare de 205.584,55 lei in tabelul rectificat al creanţelor debitoarei. 

5. Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă, dar şi 
potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat, nefiind 
identificate motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

Potrivit art.76 din Legea nr.85/2006, decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul 
creditorilor intervine în situaţia în care titularul creanţei nu depune cererea de admitere a creanţei în 
termenul stabilit prin hotărârea de deschidere a procedurii, cu excepţia cazului în care notificarea 
deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7, situaţie ce nu se verifică în cauză.    

Prin notificarea deschiderii procedurii insolvenţei prin publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă s-a schimbat în mod fundamental concepţia legiuitorului în legătură cu citarea părţilor 
şi comunicarea actelor de procedură, instituindu-se o procedură mult mai simplă şi eficientă întrucât 
este organizată şi în formă electronică, creditorii diligenţi putând să obţină foarte uşor informaţii 
despre situaţia juridică a debitorilor, având astfel posibilitatea să participe la procedura concursuală 
chiar şi în cazul în care debitorul este de rea credinţă şi nu prezintă administratorului judiciar lista 
creditorilor.                                            
          Astfel, potrivit disp. art.61 din Legea nr.85/2006, în urma deschiderii procedurii, 
administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 
debitor în condiţiile art.32 alin.(2), notificare ce se realizează conform prevederilor Codului de 
procedură civilă publicându-se, totodată, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor 
de insolvenţă. 
          Prin excepţie, art.7 alin.3 teza a II-a prevede că pentru creditorii care nu au putut fi 
identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va 
fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
           Prin urmare, regula este ca notificarea creditorilor să se facă în conformitate cu normele 
generale stabilite de Codul de procedură civilă şi, în mod excepţional, atunci când creditorii nu pot 
fi identificaţi în lista prevăzută la art.28 alin.1 lit. c, procedura de comunicare să fie considerată 
îndeplinită doar prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
           Este adevărat că încadrarea unei situaţii în excepţia prevăzută de art.7 alin.3 trebuie să ţină 
seama de împrejurările concrete ale speţei, precum şi de modul în care administratorul judiciar şi-a 
îndeplinit propriile atribuţii prevăzute de lege.  
            În cauză, deşi debitoarea a fost notificată de către administratorul judiciar pentru a prezenta 
actele contabile ale societăţii şi lista cu numele, adresele şi creanţele creditorilor, administratorul 
social nu a răspuns în niciun fel notificărilor, situaţie în care s-a procedat la publicarea notificării în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă şi în ziar. 
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           Având în vedere că administratorul judiciar şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege, iar 
identificarea recurentei nu s-a putut face din motive obiective, în mod corect s-a apreciat de către 
judecătorul sindic incidenţa excepţiei prevăzute de art.7 alin.3 teza a II-a, procedura notificării fiind 
considerată îndeplinită prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
           Nu poate fi reţinută în cauză încălcarea dreptului la apărare, deoarece, astfel cum a reţinut şi 
Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1.453 din 3 noiembrie 2011, potrivit art. 12 din Hotărârea 
Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a 
Buletinului procedurilor de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 
din 3 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare: "(5) Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului publică săptămânal pe pagina sa de internet, cu titlu gratuit, lista persoanelor supuse 
procedurii de insolvenţă, care va cuprinde următoarele informaţii: denumirea debitorului, codul de 
identificare fiscală, numărul de ordine în registrul în care este înregistrat, numărul dosarului de 
insolvenţă şi instanţa pe rolul căreia este înregistrat dosarul, primul termen de judecată stabilit de 
instanţa judecătorească după deschiderea procedurii, tipul procedurii şi numerele Buletinului în 
care sunt publicate actele de procedură referitoare la debitor." 
           Totodată, Curtea a reţinut prin Decizia nr. 564 din 29 aprilie 2010, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2010, că susţinerile potrivit cărora nu există 
posibilitatea practică de a lua cunoştinţă de actele de procedură publicate în Buletinul insolvenţei 
datorită numărului foarte mare de astfel de publicări şi a resurselor umane limitate nu reprezintă 
motive de neconstituţionalitate a art. 7 din Legea nr. 85/2006. 
           Mai mult, prin Decizia nr. 367 din 17 martie 2009, Curtea a statuat că accesul liber la justiţie 
şi exercitarea dreptului de apărare nu sunt drepturi absolute, legiuitorul putând să prevadă anumite 
condiţionări în vederea unei bune administrări a justiţiei, condiţionări ce pot îmbrăca şi forma unor 
obligaţii de ordin financiar. În mod evident, aceste condiţionări trebuie să îşi găsească o justificare 
rezonabilă şi proporţională cu obiectivul propus şi să nu ducă la imposibilitatea efectivă de 
exercitare a drepturilor fundamentale mai sus menţionate. 

Curtea a reţinut că citarea şi comunicarea actelor prin intermediul Buletinului procedurilor 
de insolvenţă îşi găsesc justificarea în însuşi specificul acestei proceduri şi au drept scop 
asigurarea desfăşurării cu celeritate a acesteia. Obligaţiile corelative ce decurg pentru părţi în 
acest caz nu pot fi privite ca aducând o restrângere a dreptului de proprietate ori a dreptului la 
apărare, atât timp cât părţile au posibilitatea să participe la termenele fixate de judecătorul-sindic 
şi să consulte dosarul în vederea cunoaşterii tuturor actelor de procedură depuse la acesta. 

În speţă, hotărârea de deschidere a procedurii a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr.10119/16.07.2012, termenul limită pentru depunerea cererii de creanţă fiind 
27.07.2012, în timp ce recurenta a depus cererea la data de 09.10.2013, fiind astfel decăzută din 
dreptul de a se înscrie la masa credală a debitoarei. 

 Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului 
este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru 
care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 

 
27. Procedura insolvenţei. Contestaţie formulată de creditoare împotriva 

administratorului judiciar al debitoarei privind înscrierea sa în tabelul creditorilor. 
Publicarea notificării în BPI conform dispozițiilor legale în materie. 
 

Art.7  din Legea nr.85/2006 
Art.73, 76 din Legea nr.85/2006 

 
 Potrivit art.73 din Legea nr.85/2006, debitorul, creditorii şi orice altă persoană interesată pot 
formula contestaţie cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul 
judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe, legiuitorul stipulând expres şi imperativ în conţinutul 
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alin.2 al sus menţionatului text de lege că: „contestaţiile trebuie depuse la tribunal, în termen de 5 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată”. 
 Potrivit dispoziţiilor art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006, „citarea părţilor, precum şi comunicarea 
oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin BPI. Comunicarea citaţiilor, a 
convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces, al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în 
străinătate, este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă, cu modificările şi completările 
ulterioare….”, aceasta în condiţiile în care, potrivit art.7 alin.3 din lege, „prin excepţie de la prevederile 
alin.1 se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare 
deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi 
în lista prevăzută de art.28 alin.1 lit .c, procedura notificării prevăzută la art.61 va fi considerată a fi 
îndeplinită, dacă a fost efectuată prin BPI”, iar potrivit art.7 alin.9 din lege, „Publicarea actelor de 
procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti în BPI înlocuieşte, de la data publicării acestora, 
citarea, convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual, faţă de participanţii la proces, 
acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării”. 
 În conţinutul art.76 alin.1 din Legea nr.85/2006, legiuitorul a stipulat expres că: ”Cu excepţia 
cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.7, titularul de 
creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la 
expirarea termenului prevăzut de art.62 alin.1 lit. b va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din 
dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la 
procedură. El nu va avea dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori 
asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub 
rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat….” 
 

     Decizia civilă nr. 134/30.01.2014 
        Dosar nr. 922/118/2012/a1 

 
Prin contestaţia înregistrată sub nr. 922/118/2012/a1/ 14.03.2013 pe rolul Tribunalului 

Constanţa, creditoarea SC [...] SA a solicitat în contradictoriu cu intimatul [...], în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, înscrierea sa în tabelul creditorilor cu suma de 
510.006,69 lei, reprezentând o creanţă garantată prevăzută de dispoziţiile art. 3 pct. 9 din Legea nr. 
85/2006. 

Motivând acţiunea, contestatoarea a arătat că cererea de creanţă a fost respinsă în mod 
nejustificat de intimat, cu motivarea că nu a fost depusă în termenul legal, întrucât culpa de a nu se 
înregistra SC [...] SRL pe lista creditorilor, aparţine administratorului statutar al debitoarei care avea 
această obligaţie potrivit dispoziţiilor art. 35 coroborate cu art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.  

Contestatoarea a apreciat că, deşi cererea sa de creanţă a fost înregistrată peste termenul 
stabilit de judecătorul sindic pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, nu pot fi aplicate prevederile 
art. 7 alin. 3 teza a II a din Legea nr. 85/2006, dispoziţie care este doar o excepţie de la regula 
instituită de dispoziţiile art. 61 alin. 3. 

Prin întâmpinare intimatul [...] a invocat excepţia decăderii contestatoarei SC [...] SA din 
dreptul de a formula contestaţie, întrucât tabelul preliminar a fost publicat în B.P.I. nr. 
17376/03.12.2012, iar contestaţia a fost formulată de creditoare cu depăşirea termenului de 5 zile 
calculat de la această dată. 

Pe fond a solicitat respingerea contestaţiei, ca nefondată, întrucât Sentinţa civilă nr. 
2865/24.09.2012 a fost publicată în BPI nr. 13858/08.10.2012, iar notificarea nr. 2071/22.10.2012, 
emisă conform art. 61 – art. 62 din Legea nr. 85/2006 în B.P.I. nr. 14936/25.10.2012 şi în ziarul 
Bursa din data de 24.10.2012, devenind incidente dispoziţiile art. 7 alin. 3 şi alin. 9, în sensul că, 
operează prezumţia că notificarea a fost comunicată şi creditorilor necunoscuţi, deci şi 
contestatoarei. 

Intimatul a relevat că debitoarea nu a depus la dosar şi nici nu i-au fost predate actele 
menţionate în art. 28 din Lege, fapt pentru care a formulat plângere penală pentru comiterea faptei 



144 
 

prevăzute de dispoziţiile art. 147 din Legea nr. 85/2006 împotriva administratorului statutar, 
deoarece în absenţa documentelor financiar contabile, administratorul judiciar se afla în 
imposibilitatea corectării sau completării listei cu numele şi adresele creditorilor, o astfel de listă 
nefiind niciodată predată de către debitoare. 

Prin Sentinţa civilă nr. 1449/13.05.2013 Tribunalul Constanţa  respinge ca nefondată 
excepţia decăderii contestatoarei SC [...] SA din dreptul de a formula contestaţie, respingând 
contestaţia, ca nefondată, pentru următoarele considerente în esenţă: 

Prin Sentinţa civilă nr. 2865/24.09.2012 a Tribunalului Constanţa s-a dispus deschiderea 
procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC [...] SRL, numindu-se administrator judiciar [...], 
totodată stabilindu-se termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţei la data de 
08.11.2012. 

În exercitarea atribuţiilor stabilite de art. 61 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a 
procedat la publicarea notificării de deschidere a procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 13858/08.10.2012, iar notificarea nr. 2071/22.10.2012 emisă conform art. 61 – art.62 din Legea 
nr. 85/2006, în B.P.I. nr. 14936/25.10.2012 şi în ziarul Bursa din data de 24.10.2012. 

La data de 22.02.2013 contestatoarea SC [...] SA a formulat declaraţie de creanţă, solicitând 
înscrierea la masa credală a SC [...] SRL cu o creanţă de 510.006,69 lei,  cu mult peste termenul de 
08.11.2012 fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei.  

Se mai arată că, prin contestaţia formulată, creditoarea însăşi a susţinut că declaraţia de 
creanţă depusă la data de 22.02.2013 reprezintă o creanţă născută anterior datei deschiderii 
procedurii, respectiv 24.09.2012.  

Faţă de susţinerile administratorului judiciar, în baza dispoziţiilor art. 137 alin. 1 C.pr.civ. 
judecătorul sindic a analizat cu prioritate excepţia decăderii contestatoarei SC [...] SA din dreptul de 
a formula contestaţie, reţinând în esenţă: 

Într-adevăr, potrivit art. 73 al 2 din Legea nr. 85/2006 „Contestaţiile trebuie depuse la 
tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului 
preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată”.   
          În speţă, reţine instanţa de fond că, tabelul preliminar al creanţelor debitoarei a fost publicat în 
B.P.I. nr. 17376/03.12.2012, iar contestaţia a fost formulată de creditoare, la data de 13.03.2013, cu 
depăşirea termenului mai - sus arătat, astfel că, judecătorul sindic a apreciat că, în speţă nu sunt 
incidente dispoziţiile legale mai – sus citate, faţă de motivul principal invocat de contestatoare în 
formularea contestaţiei, respectiv, nenotificarea sa în mod individual din culpa administratorului 
statutar al debitoarei SC [...] SRL, care nu a înregistrat SC [...] SRL pe lista creditorilor potrivit 
dispoziţiilor art. 35 coroborat cu art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, sens în care instanţa de fond a 
respins ca nefondată excepţia invocată. 

Pe fondul cauzei a reţinut instanţa de fond că, astfel cum rezultă din raportul cauzele şi 
împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă depus de administratorul judiciar la termenul 
de judecată din data de 26.02.2013, deşi notificat şi renotificat pentru a depune documentele 
financiar contabile ale debitoarei, administratorul statutar [...] nu a înţeles să-şi execute această 
obligaţie legală, consacrată de art. 28 din Legea nr. 85/2006.  

Potrivit disp. art. 7 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 „Prin excepţie de la prevederile alin. (1) 
se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare 
deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi 
identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi 
considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă”. 

În conformitate cu prevederile legale mai sus citate, administratorul judiciar a publicat 
notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă prin intermediul BPI  nr. 14936/25.10.2012, 
ştiut fiind că neîndeplinirea în mod legal a notificării prevăzută de art. 61 din lege poate consta în 
necomunicarea deloc sau în comunicarea greşită, cu lipsuri a notificării.  
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În speţă, arată instanţa de fond că, procedura de notificare a fost îndeplinită în mod legal de 
către administratorul judiciar, în modalitatea publicării notificării prin intermediul BPI, câtă vreme 
contestatoarea din prezenta cauză nu a putut fi identificată printre potenţialii creditori ai societăţii, 
dat fiind că, administratorul statutar [...], nu a înţeles să-şi execute obligaţia legală, consacrată de art. 
28 din Legea nr. 85/2006.  

La instituirea dispoziţiilor art. 7 alin. 3 teza a II a, reţine instanţa de fond a se fi avut în 
vedere, printre altele şi obligaţia creditorilor de a se interesa despre debitorii lor, iar BPI constituie o 
reală facilitate în acest scop, în considerarea specificului procedurii insolvenţei, care implică o 
soluţionare cu celeritate a cauzelor. 

Întrucât termenul de declarare a creanţelor anterioare deschiderii procedurii insolvenţei a fost 
depăşit, indiferent de motivul acestei depăşiri, arată instanţa de fond că SC [...] SA nu poate fi 
exclusă de la aplicarea sancţiunii decăderii prevăzute de art. 76 alin.3 din Legea nr. 85/2006. 
 Având în vedere că procedura de  notificare a fost îndeplinită în mod legal de către 
administratorul judiciar, instanţa de fond mai constată că sunt aplicabile dispoziţiile art. 76 conform 
cărora „cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de 
admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), este decăzut, 
cât priveşte creanţele respective, din următoarele drepturi:  dreptul de a participa şi de a vota în 
cadrul adunării generale a creditorilor; dreptul de a participa la distribuirile de sume în cadrul 
reorganizării şi falimentului;  dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a 
membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior 
închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau 
frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri 
frauduloase”, considerente pentru care, conchizând în sensul nerespectării cerinţei formale de 
introducere a declaraţiei de creanţă de către contestatoare, cu respectarea termenului fixat prin 
hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei privind pe debitoarea SC [...] SRL, contestaţia a fost 
respinsă ca nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs - recurenta contestatoare SC [...] 
SA,criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 
299, art.316, art.304 pct.9 Cod pr.civ. şi art.3 pct.9 din Legea nr.85/2006 , cu următoarea 
motivaţie, în esenţă: 
  „Greşit instanţa de fond a aplicat legea şi a interpretat probele, fără a analiza documentele 
existente la dosar”, atât timp cât culpa pentru  nedepunerea cererii de creanţă în termenul prevăzut 
de lege nu aparţine recurentei, ci administratorului statutar al debitoarei, care avea această obligaţie 
potrivit art. 35 coroborat cu art. 28 alin 1 din Legea nr. 85/2006. 

Se mai arată că, prin nedepunerea listei creditorilor, debitoarea le-a cauzat un prejudiciu prin 
exercitarea cu rea credinţă a prerogativelor procesuale, căci dacă nu s-ar repune în termen creditorii 
care nu au putut fi identificaţi, s-ar ajunge la situaţia în care debitoarea, în mod deliberat, să 
influenţeze componenţa tabelului de creanţe. 

Chiar dacă cererea de creanţă a fost înregistrată peste termenul stabilit de judecătorul sindic 
pentru depunerea cererilor de creanţă, apreciază că în cauză nu pot fi aplicate prevederile art. 7 alin. 
3 teza a II - a din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora „pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi 
în lista prevăzută de art. 28 alin lit. c, procedura notificării prevăzute de art. 61 va fi considerată 
îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă”. 

Acesta dispoziţie este doar o excepţie la regula instituită de art. 61 alin. 3 care prevede în 
mod expres că, notificarea deschiderii procedurii va fi trimisă tuturor creditorilor menţionaţi în lista 
depusă de debitor, în conformitate cu art. 28 lit.c , iar notificarea se realizează conform prevederilor 
Codului de procedură civilă şi se va publica , totodată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. 
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În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1137/2007 care a decis 
că: „dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 sunt contrare art. 24 şi art. 35 din Constituţie, în 
măsura în care se interpretează că prima comunicare a actelor de procedură, ulterior deschiderii 
procedurii insolvenţei se realizează numai prin BPI, iar nu şi potrivit dispoziţiilor Codului de 
procedură civilă”. 

Pentru considerentele expuse solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în 
totalitate a sentinţei atacată şi pe fond să se dispună admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, 
în sensul înscrierii S.C. [...] S.A. în tabelul creditorilor cu suma de 510.006,69 lei, reprezentând o 
creanţă garantată prevăzută de art.3, pct. 9 din Legea nr. 85/2006. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor  formulate şi a probatoriului 
administrat, văzând şi dispoziţiile art. 312 pct.3 Cod pr. Civ., Curtea respinge recursul ca 
nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită la data de 14.03.2013 de contestatoarea SC [...] SA, cu soluţionarea 
cauzei având ca obiect: 

- înscrierea sa în tabelul creditorilor cu suma de 510.006,69 lei, reprezentând o 
creanţă garantată prevăzută de dispoziţiile art. 3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006, cu 
motivaţia sus expusă. 

            Prin Sentinţa civilă nr. 1449/13.05.2013 Tribunalul Constanţa respinge ca nefondată 
excepţia decăderii contestatoarei SC [...] SA din dreptul de a formula contestaţie, respingând 
contestaţia, ca nefondată, cu motivaţia sus relevată, acestea fiind condiţiile în care, recurenta 
contestatoare SC [...] SA, a dedus judecăţii prezentul recurs. 
 Reluând asupra motivelor de recurs, Curtea reţine: 
 Prin Sentinţa civilă nr.2865/24.09.2012 pronunţată în dosar nr. 922/118/2012 s-a dispus 
admiterea cererii formulată de creditorul SC [...] SA privind deschiderea procedurii insolvenţei faţă 
de debitoarea SC [...] SRL, fiind numit administrator judiciar [...], judecătorul sindic dispunând 
asupra deschiderii procedurii insolvenţei în temeiul art. 47 alin.1 din Legea 85/2006 pentru ca, în 
temeiul art.35 din lege, să se fi stabilit: 

- termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor la 08.11.2012; 
- termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 

tabelului preliminar al creanţelor la 28.11.2012,; 
- termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 13.12.2012; 
- data şedinţei adunării creditorilor la data de 03.12.2012 ora 12,30 la sediul 

administratorului judiciar şi convoacă creditorii,  
 În contextul dat, Curtea reţine că sus - menţionata sentinţă civilă a fost publicată în BPI nr. 
13858/08.10.2012, iar notificarea nr. 2071/22.10.2012 asupra deschiderii procedurii, emisă cu 
respectarea dispoziţiilor art. 61 şi art.62 din Legea nr.85/2006, a fost publicată în BPI nr. 
14936/25.10.2012 şi în Cotidianul Bursa din  data de  24.10.2012, respectându-se publicitatea. 

Totodată, Curtea reţine că SC [...] SA a formulat cererea pentru admiterea creanţei sale 
la data de 21.02.2013, conform adresei nr.319 din 21.02.2013 pentru creanţa în cuantum  de 
510.006,69 lei, reprezentând  preţul seminţelor şi  îngrăşămintelor livrate debitoarei, în baza 
contractelor de vânzare – cumpărare nr.591/31.08.2011 şi nr.907/23.12.2011, cu mult peste 
termenul stabilit de instanţă pentru data de 08.11.2012. 

Faţă de sus menţionatele reţineri, apreciază Curtea că susţinerile recurentei sunt nefondate, 
deoarece: 
- astfel cum rezultă din raportul cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de 
insolvenţă depus de administratorul judiciar, la termenul de judecată din data de 26.03.2013, deşi 
notificat şi renotificat pentru a depune documentele financiar contabile ale debitoarei, 
administratorul statutar [...] nu a înţeles să-şi execute această obligaţie legală, consacrată de art.28 
din Legea nr. 85/2006; 
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- administratorul judiciar a publicat notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă prin 
intermediul BPI nr.14936/25.10.2012 iar, 
- contestatoarea nu putea fi identificată printre potenţialii creditori urmare inexistenţei 
documentelor. 
 De altfel, reţine Curtea că, potrivit art.73 din Legea nr.85/2006, debitorul, creditorii şi orice 
altă persoană interesată pot formula contestaţie cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă 
trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe, legiuitorul stipulând 
expres şi imperativ în conţinutul alin.2 al sus menţionatului text de lege că: „contestaţiile trebuie 
depuse la tribunal, în termen de 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în 
procedura generală, cât şi în procedura simplificată”. 
 Potrivit dispoziţiilor art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006, „citarea părţilor, precum şi 
comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin BPI. 
Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces, al căror sediu, 
domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă, 
cu modificările şi completările ulterioare….”, aceasta în condiţiile în care, potrivit art.7 alin.3 din 
lege, „prin excepţie de la prevederile alin.1 se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, 
comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii 
procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută de art.28 alin.1 lit .c, 
procedura notificării prevăzută la art.61 va fi considerată a fi îndeplinită, dacă a fost efectuată 
prin BPI”, iar potrivit art.7 alin.9 din lege, „Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a 
hotărârilor judecătoreşti în BPI înlocuieşte, de la data publicării acestora, citarea, convocarea şi 
notificarea actelor de procedură efectuate individual, faţă de participanţii la proces, acestea fiind 
prezumate a fi îndeplinite la data publicării”. 
 În conţinutul art.76 alin.1 din Legea nr.85/2006, reţine Curtea că legiuitorul a stipulat 
expres că: ”Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor art.7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea 
de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut de art.62 alin.1 lit. b va fi decăzut, 
cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi 
calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. El nu va avea dreptul de a-şi realiza 
creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată ai 
persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost 
condamnat….” 
 Coroborând dispoziţiile legale sus citate şi având în vedere că administratorul judiciar şi-a 
îndeplinit în mod legal şi temeinic atribuţiunile conferite de lege, prin publicarea notificării în 
BPI conform dispoziţiilor legale în materie, (art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006), în cauză neputându-
se reţine argumentaţia recurentei privind Decizia nr.1137/2007 a Curţii Constituţionale deoarece nu 
ne aflăm în prezenţa unei acţiuni introduse împotriva recurentei contestatoare după deschiderea 
procedurii, iar hotărârea se referă numai la situaţia în care se interpretează prima comunicare a 
actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se promovează o acţiune în temeiul Legii 
nr.85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, Curtea apreciază că motivul de nelegalitate 
este nefondat, urmând a fi respins. 
 Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 alin.3 Cod.pr.civ., Curtea respinge recursul ca nefondat, sub toate aspectele. 
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28. Procedura insolvenţei – art. 101 din Legea nr. 85/2006. Plan de reorganizare a 
activității debitoarei propus de administratorul special al acesteia ce nu poate fi confirmat, 
nefiind îndeplinită condiția de acceptare de către creditori. 
 

Art. 101 din Legea nr. 85/2006 
 
În cauză sunt aplicabile dispozițiile art.101 alin.1 lit.A, potrivit cu care „(1) … Planul va fi confirmat 

dacă vor fi îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
Cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, dintre 

cele menţionate la art.100 alin. (3), acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca minimum una 
dintre categoriile defavorizate să accepte planul;” 
          Nu poate fi reţinută susţinerea privind aplicarea disp. lit. B, conform cărora „în cazul în care sunt 
doar două categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care categoria cu valoarea totală cea mai mare 
a creanţelor a acceptat planul.” 
           Conform art.101 alin.1 lit.D din lege, „vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate 
că au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului 
ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă”. 
            Ori, atâta timp cât prin plan nu se prevede o achitare a datoriei către DGFP Constanţa, ci se prevede 
stingerea datoriei printr-o altă modalitate decât plata efectivă, modalitate neagreată de creditor, nu se poate 
susţine că acest creditor poate fi considerat că acceptă planul, nefiind îndeplinite condiţiile legale în acest 
sens. 
 

     Decizia civilă nr. 200/26.02.2014 
        Dosar nr. 9739/118/2012/a4.6 

 
 Prin Sentinţa civilă nr.2417/20.09.2013 Tribunalul Constanţa a respins, în temeiul art.102 
din Legea nr.85/2006, planul de reorganizare a activităţii debitoarei SC [...] propus de debitoare prin 
administratorul special [...] pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 101 din Legea 
nr.85/2006. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că în adunarea creditorilor din 
data de 05.09.2013, convocată pentru exprimarea votului cu privire la planul de reorganizare, 
creditorii au votat astfel: 

- în favoarea planului, creditorul [...] SA (creditor garantat cu o creanţă ce reprezintă 97,78 % 
din categoria creanţelor garantate) şi [...] SA, care face parte din categoria creditorilor 
chirografari, cu creanţa înscrisă provizoriu,   

- împotriva planului, creditoarea DGFP Constanţa reprezentând 99,48% din categoria 
creanţelor garantate şi creditorii chirografari [...] (15,29 %), [...] SA (1,88 %), [...] SRL (0,07 
%), [...] SRL (0,34 %), ceilalţi creditori chirografari neexercitându-şi dreptul de vot, 

- s-a menţionat în procesul verbal că planul se consideră aprobat de categoria creanţelor 
salariale, conform art.100 pct. 4, dat fiind că vor fi plătite într-un termen de 30 zile de la data 
confirmării planului. 
Rezultă din cuprinsul procesului verbal al şedinţei adunării creditorilor faptul că a votat 

pentru aprobarea planului de reorganizare doar categoria creanţelor garantate, prin creditorul ce 
reprezintă 97,78 % din această categorie, iar categoria creanţelor salariale este considerată că a 
acceptat planul, dat fiind că se vor achita integral în termen de 30 zile de la data confirmării 
planului. 

Totodată, s-a constatat că planul a fost respins de două categorii de creanţe şi anume cea a 
creanţelor bugetare, prin votul DGFP creditor majoritar în această categorie şi cea a creanţelor 
chirografare prin voturile exprimate de creditorii prezenţi şi prin lipsa de opţiune a celorlalţi 
creditori chirografari. 
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Astfel, planul a fost votat de două din patru categorii de creanţe, nefiind îndeplinite condiţiile 
impuse de art.101, în sensul de a fi aprobat de jumătate plus unul din categoriile de creanţe 
existente.  

Judecătorul sindic a apreciat că nu poate fi reţinută afirmaţia că planul este considerat 
aprobat şi de către DGFP ca urmare a faptului că respectiva creanţă va fi stinsă în termen de 30 de 
zile de la confirmarea planului prin cesiunea de creanţă, pentru că DGFP Constanţa a votat în mod 
expres împotriva planului, ceea ce semnifică faptul că nu este de acord cu această modalitate de 
stingere a debitului. Astfel, cesiunea de creanţă este un contract sinalagmatic, esenţial pentru 
naşterea lui fiind acordul de voinţă al părţilor contractuale. În condiţiile în care o astfel de cesiune de 
creanţă nu există la momentul discutării planului de reorganizare, iar creditoarea, ca parte în 
eventualul contract îşi manifestă refuzul de încheiere a acestui contract, nu se poate considera ca o 
acceptare a planului simpla împrejurare că în raport s-a precizat că respectiva cesiune de creanţă va 
avea loc în 30 de zile de la data confirmării. 

S-a apreciat că pentru a ne afla în ipoteza prev. de art. 101 alin 4 era necesar să se facă 
dovada demersurilor debitoarei în vederea perfectării contractului de cesiune de creanţă şi stabilirea 
unui termen cert de încheiere a acestuia în intervalul de 30 zile de la data confirmării. Ori, la dosarul 
cauzei nu există vreo probă în sensul că propunerea de compensare a creanţei deţinute de DGFP faţă 
de debitoare cu alte debite pe care SC [...] le are faţă de alte societăţi a fost aprobată de către DGFP 
şi că această cesiune de creanţă ar fi posibilă. 

Judecătorul sindic a respins ca nepertinentă şi susţinerea administratorului judiciar în sensul 
că în cauză sunt aplicabile prev. art. 101 alin 1 lit. b, dat fiind că respectiva ipoteză legală are în 
vedere situaţia în care în tabelul definitiv sunt doar două categorii de creanţe, motiv pentru care nu 
se poate aplica regula stabilită la lit. A, de a fi aprobată de jumătate plus unu. Ori, cât timp legea este 
clară şi neechivocă nu se poate extrapola în sensul de a se considera necesară aprobarea de două 
categorii din patru, adică de jumătate, indiferent de ponderea în totalul creanţelor . 
 Pentru considerentele reţinute, judecătorul sindic a respins cererea de confirmare a planului 
de reorganizare. 
 Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs debitoarea prin administratorul special 
[...] şi administratorul judiciar al debitoarei [...].  
 1. Recurenta debitoare prin administratorul special a criticat hotărârea pronunţată de 
judecătorul sindic ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 Consideră recurenta că în mod greşit judecătorul sindic, în temeiul prevederilor art.102 din 
Legea nr.85/2006, a respins planul de reorganizare a activităţii propus pentru neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr.85/2006. 

Astfel, cu privire la categoria creanţelor bugetare, respectiv la creanţa D.G.F.P. Constanţa, 
consideră că au fost încălcate reguli procedurale. Având în vedere prevederile art.13 din 
H.G.nr.520/2013 - privind unele masuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF, la 
data de 05.09.2013 calitatea de creditor trecut în planul de reorganizare propus de SC [...] şi care 
poate vota acest plan era D.G.F.P. Galaţi. 
            Chiar dacă prin votul transmis în data de data de 29.08.2013 prin adresa nr.40396 transmisă 
prin fax la administratorul judiciar [...], adresă ce poartă antetul DGFP Galaţi, acest creditor votează 
împotriva planului de reorganizare, consideră că, potrivit prevederilor H.G. 520/2013, se impunea, 
înainte de neconfirmarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic, acordarea unui termen 
în vederea modificării printr-un amendament a planului de reorganizare în sensul trecerii în loc de 
D.G.F.P. Constanţa a D.G.F.P. Galaţi, amendament care trebuia publicat în B.P.I., după care se 
impunea reluarea procesului de votare a planului de reorganizare propus de S.C [...] S.R.L prin 
administrator special, [...]. 
 În concluzie, consideră că în planul de reorganizare este trecut un creditor (DGFP Constanţa) 
care la data de 01.08.2013 nu mai avea personalitate juridică, ceea ce este contrar prevederilor H.G. 



150 
 

nr.520/2013, act normativ în vigoare atât la data depunerii planului de reorganizare, cât şi la data 
votării.  
 Urmare votului exprimat cu privire la planul de reorganizare propus de debitorul SC [...] prin 
administratorul special cu completările şi modificările admise de debitor, în urma amendamentelor 
formulate de către părţile interesate şi care au fost publicate în BPI nr. 14040 din 28.08.2013, a fost 
aprobat de creditori, prin votul favorabil exprimat de către categoriile salariale şi garantate care deţin 
împreună 74,22 % din totalul masei credale, prin raportare la art.101 alin.l litera B din Legea 
nr.85/2006. 
 Prin urmare, aprecierea instanţei că planul de reorganizare al debitoarei nu a fost confirmat 
având în vedere faptul că nu a fost aprobat de cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de 
creanţe menţionate în programul de plăţi în conformitate cu dispoziţiile art.101 lit. a din Legea 
nr.85/2006 este neîntemeiată, prevederea legală invocată referindu-se doar la situaţia în care ar 
exista 3 sau 5 categorii de creanţă. 

Solicită să se reţină că planul de reorganizare propus de debitorul SC [...] a fost votat de 2 
categorii de creanţe, respectiv categoria de creanţe salariale şi categoria de creanţe garantate, care 
împreună reprezintă un procent de 74,22 din masa credală a debitoarei, votul împotriva planului 
fiind dat de categoria de creanţe bugetare şi categoria de creanţe chirografare, care împreună 
întrunesc un procent de doar 25,78 % din masa credală. 

Consideră recurenta că trebuie avute în vedere şi prevederile noului Cod al insolvenţei intrat 
în vigoare (OUG nr. 91/2013) care acoperă această lacună a vechii legi a insolvenţei - Legea 
nr.85/2006, prevăzând în mod expres la art.139 lit. C faptul că în cazul în care sunt două sau patru 
categorii de creanţe, planul se consideră acceptat în cazul în care este votat de cel puţin jumătate din 
numărul de categorii, cu condiţia ca una dintre categoriile defavorizate să accepte planul şi ca cel 
puţin 50% din totalul valoric al masei credale să accepte planul. 

În speţă, categoriile salariale şi garantate ale debitorului deţin împreună 74,22 % din totalul 
masei credale, votul exprimat de către acestea depăşind cu mult 50% din totalul valoric al masei 
credale dispuse să accepte planul. 

Un alt factor care trebuie menţionat este impactul economico social care s-ar produce prin 
intrarea în faliment a debitoarei, fiind extrem de prejudiciabilă pentru toate părţile implicate.  

Astfel, cei peste 50 de salariaţi ai debitorului ar rămâne fără locuri de muncă, ceea ce ar 
afecta traiul familiilor lor, iar ceilalţi creditori îşi vor recupera creanţele într-o mică măsură, 
comunitatea locală pierzând un angajator, adică o sursă de locuri de muncă.  

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei 
pronunţate de instanţa de fond cu consecinţa confirmării planului de reorganizare.  

În drept, a invocat dispoziţiile art.299, art.304 pct.7,8,9 Cod procedură civilă, Legea 
nr.85/2006.  
           2. Recurentul [...], administrator judiciar al debitoarei, a criticat hotărârea pronunţată de 
judecătorul sindic ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Consideră recurentul că în mod greşit judecătorul sindic, în temeiul prevăzut de art.102 din 
Legea nr.85/2006, a respins planul de reorganizare a activităţii formulat de către [...] prin 
administrator special pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.101 din Legea nr.85/2006. 

Arată că judecătorul sindic a apreciat în mod greşit că această categorie nu a aprobat planul 
de reorganizare, deşi, conform planului de reorganizare, categoria creanţelor bugetare are acelaşi 
regim juridic cu categoria creanţelor salariale, debitorul angajându-se să plătească integral această 
categorie în termen de 30 zile de la data confirmării planului.  

Susţine că hotărârea adunării creditorilor prin care a fost aprobat planul de reorganizare nu a 
fost contestată de creditorii din categoria creanţelor bugetare, astfel că, în contextul în care debitorul 
se obligă să plătească integral această categorie de creanţe în termen de 30 de zile de la data 
confirmării planului, şi creditorii din această categorie nu au contestat hotărârea Adunării 
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creditorilor privind aprobarea planului de reorganizare, consideră că judecătorul sindic a apreciat în 
mod greşit faptul că această categorie nu poate fi considerată că a acceptat planul de reorganizare, 
conform prevederilor art.101 alin.1 lit. D. 

Votul împotriva planului de reorganizare transmis de către DGFP Constanţa nu ar trebui să 
aibă vreun impact asupra incidenţei prevederilor art.101 alin 1 lit. D. Intenţia legiuitorului a fost de a 
acorda debitorului şansa de a se redresa, prin implementarea unui plan de reorganizare, iar în cazul 
creanţelor defavorizate, indiferent de votul transmis de titularii acestor creanţe defavorizate, acestea 
se vor considera că au acceptat planul, sub condiţia îndeplinirii unui singure cerinţe, respectiv ca 
acestea să fie plătite integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului. 

În opinia recurentei, dacă s-ar accepta interpretarea judecătorului sindic - votul împotrivă 
transmis de către DGFP Constanţa limitează dreptul debitorului de a face obiectul unui reorganizări, 
însemnând să accepte o condiţie suplimentară care ar trebui să fie îndeplinită pentru confirmarea 
planului. Condiţia privind confirmarea planului are în vedere îndeplinirea unui fapt viitor, pe care 
judecătorul sindic nu îl poate anticipa. 

Astfel, în măsura în care debitorul s-a obligat să facă plata integrală a acestei categorii de 
creanţe în termen de 30 de zile de la confirmarea planului, consideră că este îndeplinită condiţia 
menţionată de art.101 alin.1 lit. D, şi, în consecinţă, planul ar trebui să fie confirmat. 

De asemenea, arată că trebuie avut în vedere faptul că în cazul în care debitorul nu îşi va 
respecta obligaţiile asumate prin plan, oricare creditor poate solicita intrarea în faliment în 
conformitate cu prevederile art.105 alin.1. Astfel, categoria de creanţe bugetare nu este prejudiciată 
în niciun fel prin confirmarea planului de reorganizare, având dreptul să solicite intrarea în faliment, 
în cazul în care debitorul nu va face plata integrală în termen de 30 de zile. 

În schimb, în cazul în care s-ar admite interpretarea judecătorului sindic, ar însemna să îl 
priveze în mod neîntemeiat şi prematur pe debitor de dreptul său de a fi supus reorganizării, în 
condiţiile în care acesta nu mai are cum să demonstreze viabilitatea planului, din moment ce acesta 
nu este confirmat de către judecătorul sindic. 

Consideră că aprecierea instanţei privind necesitatea de a fi aprobat planul de cel puţin 
jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art.101 lit. a din Legea nr.85/2006, este neîntemeiată, prevederea legală invocată 
referindu-se doar la situaţia în care ar exista toate cele 5 categorii de creanţe menţionate la art.100 
alin 3. 

Consideră că planul de reorganizare propus de debitor îndeplineşte toate condiţiile prevăzute 
de Legea nr.85/2006 dar şi de OUG nr.91/2013 pentru confirmare de către judecătorul sindic.  

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
 În drept, a invocat dispoziţiile art.299, art.304 pct.9 cod procedură civilă, art.101 lit. a şi b, 
art. 101 alin.l, litera D din Legea nr.85/2006, art.139 alin. 1 lit. C din OUG 91/2013. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursurile sunt 
nefondate. 

În esenţă, cei doi recurenţi au susţinut că planul propus de administratorul special al 
debitoarei a fost aprobat de către creditori, fiind acceptat ori considerat acceptat de trei dintre 
categoriile de creanţe existente, respectiv creanţele garantate, creanţele bugetare şi creanţele 
salariale. 
          În subsidiar, recurenţii au susţinut că planul a fost aprobat de creditori, prin votul favorabil 
exprimat de către categoriile salariale şi garantate care deţin împreună 74,22 % din totalul masei 
credale, prin raportare la art.101 alin.l litera B din Legea nr.85/2006. 

Curtea constată că în cauză sunt aplicabile disp. art.101 alin.1 lit.A, potrivit cu care „(1) … 
Planul va fi confirmat dacă vor fi îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
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Cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, 
dintre cele menţionate la art.100 alin. (3), acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia 
ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul;” 
          Nu poate fi reţinută susţinerea privind aplicarea disp. lit. B, conform cărora „în cazul în care 
sunt doar două categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care categoria cu valoarea totală 
cea mai mare a creanţelor a acceptat planul.” 
         Dispoziţiile citate sunt de strictă interpretare şi aplicare, astfel că, privind exclusiv situaţia în 
care există două categorii de creanţe, nu poate fi aplicată prin analogie şi la cauza de faţă, o astfel de 
distincţie nefiind făcută de legiuitor. 
          Se reţine că la votarea planului au participat patru categorii de creanţe, respectiv: creanţe 
garantate, creanţe salariale, creanţe bugetare şi alte creanţe chirografare, fiind aprobat doar de către 
categoria creanţelor garantate. 
          În ceea ce priveşte creanţele bugetare şi creanţele salariale, acestea au fost socotite că acceptă 
planul în condiţiile în care prin programul de plăţi s-a prevăzut plata lor integrală în termen de 30 de 
zile, conform art.101 alin.1 lit.D din Legea nr.85/2006. 
          Astfel cum corect a reţinut judecătorul sindic, creanţele bugetare nu pot fi considerate că au 
acceptat planul. Asumarea obligaţiei de plată a creanţei DGFP Constanţa în termen de 30 de zile de 
la confirmare nu este suficientă în contextul în care creditoarea a votat în mod expres împotriva 
planului, împrejurare ce semnifică un refuz expres de a accepta contractul de cesiune de creanţă 
prevăzut ca modalitate de stingere a creanţei. 
           Conform art.101 alin.1 lit.D din lege, „vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi 
considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la 
confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă; 
            Ori, atâta timp cât prin plan nu se prevede o achitare a datoriei către DGFP Constanţa, ci se 
prevede stingerea datoriei printr-o altă modalitate decât plata efectivă, modalitate neagreată de 
creditor, nu se poate susţine că acest creditor poate fi considerat că acceptă planul, nefiind 
îndeplinite condiţiile legale în acest sens. 
          Prin urmare, Curtea apreciază că planul nu poate fi confirmat, nefiind îndeplinită condiţia de 
acceptare a planului de către creditori, respectiv cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de 
creanţe menţionate în programul de plăţi. 
          Referitor la denumirea creditorului bugetar, această chestiune nu are nicio relevanţă asupra 
rezultatului votului, dat fiind că, în urma transmiterii pe cale legală a calităţii de creditor către 
DGRFP Galaţi, această instituţie a exprimat un vot valabil. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurenţi sunt nefondate, 
urmează a respinge recursurile ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 

 
29. Procedura insolvenţei. Contestația creditoarei privind neînscrierea in tabelul 

preliminar de creanțe a sumei pentru care lichidatorul judiciar a invocat stingerea datoriei. 
Răspunderea pentru evicțiune. 
 

Art.1567 alin.3 din noul Cod civil 
Art.1573 alin.1 Cod civil  
Art.1586 alin.1 Cod civil 

 
Conform art.1567 alin.3 din noul Cod civil, „Dacă cesiunea este cu titlu oneros, dispoziţiile 

prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu cele din materia contractului de vânzare-
cumpărare sau, după caz, cu cele care reglementează orice altă operaţiune juridică în cadrul căreia părţile 
au convenit să se execute prestaţia constând în transmiterea unei creanţe.” 

Astfel cum se prevede la art.1573 alin.1 Cod civil, „Creanţa este cedată prin simpla convenţie a 
cedentului şi a cesionarului, fără notificarea debitorului.”, ceea ce înseamnă că, odată intervenit acordul de 
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voinţă al părţilor, independent de notificarea debitorului cedat, cesiunea şi-a produs efectele, respectiv a 
stins obligaţia de plată a debitoarei faţă de creditoare. 

Cu privire la răspunderea pentru evicţiune, art.1586 alin.1 Cod civil prevede că „În toate cazurile, 
cedentul răspunde dacă, prin fapta sa proprie, singură ori concurentă cu fapta unei alte persoane, cesionarul 
nu dobândeşte creanţa în patrimoniul său ori nu poate să o facă opozabilă terţilor.” 
 

     Decizia civilă nr. 238/05.03.2014 
        Dosar nr. 12/118/2013/a2 

 
Prin cererea formulată la data de 22.03.2013 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 

sub nr.12/118/2013/a2, creditorul SC [...] SRL a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar 
al creanţelor, în contradictoriu cu  [...], în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] S.R.L., 
solicitând admiterea contestaţiei şi înscrierea în tabelul de creanţă şi cu suma de 27.265,47 lei, 
creanţă respinsă în mod neîntemeiat. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3311/26.11.2013 Tribunalul Constanţa a admis contestaţia şi a dispus 
înscrierea provizorie a creditoarei în tabelul definitiv de creanţe cu suma de 6.782,53 lei aferentă 
contractului de cesiune de creanţă încheiat în data de 16.10.2013 privind pe debitorul cedat [...] S.A. 
Bucureşti; înscrierea provizorie a creditoarei în tabelul definitiv de creanţei cu suma de 13.082,94 lei 
aferentă contractului de cesiune de creanţă încheiat în data de 10.12.2012 privind pe debitorul cedat 
S.C. [...]; înscrierea definitivă a creanţei în sumă de 7.400 lei reprezentând discount potrivit facturii 
nr. 1068606/09.01.2013.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că între S.C. [...] S.R.L., în 
calitate de cedent, şi S.C. [...] S.R.L., în calitate de cesionar au fost perfectate contractele de cesiune 
de creanţă: cel încheiat în data de 16.10.2013 prin care cedenta a cesionat creanţa în sumă de 
6.782,53 lei deţinută împotriva debitorului [...] S.A. Bucureşti şi cel încheiat în data de 10.12.2012 
prin care cedenta a cesionat creanţa în sumă de 13.082,94 lei deţinută împotriva debitorului S.C. 
[...]. 
 S-a reţinut că, deşi administratorul judiciar a susţinut prin întâmpinare că aceste creanţe au 
fost achitate de debitorii cedaţi – în totalitate creanţa în sumă de 6.782,53 lei lei, cedată prin 
contractul din 16.10.2013, şi în parte creanţa cedată prin contractul din data de 10.12.2012, respectiv 
suma de 6.580,44 lei – nu au fost depuse dovezi în acest sens, iar în lipsa probelor care să ateste 
faptul plăţii, această susţinere nu poate fi primită. 
  S-a mai reţinut că, în baza obligaţiei de garanţie, cedentul este ţinut să despăgubească pe 
cesionar pentru prejudiciile ce i-au fost cauzate, constând în preţul la care a cumpărat creanţa, 
spezele contractului, cheltuielile de judecată, precum şi alte daune suferite de către cesionar, iar în 
ipoteza garanţiei de solvabilitate, cesionarul va răspunde după reguli similare fidejusiunii sau 
solidarităţii pasive, după interpretarea clauzei de garanţie. 
           Judecătorul sindic a considerat că  notificarea cesiunii de creanţă debitorului cedat, de către 
cesionar, nu are nicio relevanţă, deoarece acest aspect nu este în măsură să influenţeze efectele 
cesiunii ce intervin între părţile contractului de cesiune şi nici asupra obligaţiei de garanţie ce revine 
cedentului. 
 Cum împotriva debitoarei cedente s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei, iar creditorii 
acesteia au doar anumite termene expres prevăzute de lege pentru a depune declaraţii de creanţă sub 
sancţiunea decăderii din acest drept, contestatoarea în mod legal a depus declaraţie de creanţă şi 
pentru sumele ce fac obiectul cesiunii de creanţă, aceste sume nefiind încă achitate de debitorii 
cedaţi, iar până la plata acestor sume de către debitorii cedaţi, cedenta (intimata) are o obligaţie de 
garanţie faţă de cesionar (contestatoarea), motiv pentru care aceste sume era necesar să fie înscrise 
provizoriu la masa credală, până la efectuarea plăţii de către debitorii cedaţi sau soluţionarea 
diferendului cu privire la executarea acestor contracte de cesiune. 
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 Cu privire la creanţa în sumă de 7.400 lei, reprezentând discount oferit prin factura nr. 
1068606/09.01.2013 debitoarei intimate care avea calitate de cumpărător şi care este justificată prin 
factura menţionată, instanţa a reţinut că această creanţă nu putea fi refuzată de la înscrierea la masa 
credală fiind dovedită cu factura menţionată semnată de ambele părţi, această factură nefiind 
contestată în fals şi nici anulată pentru a fi înlăturată. 

Pentru considerentele reţinute, instanţa a constatat că administratorul judiciar a înlăturat în 
mod nefondat creanţele creditoarei contestatoare din tabelul preliminar de creanţe al debitoarei, 
motiv pentru care a admis contestaţia şi a dispus: înscrierea provizorie a creditoarei în tabelul 
definitiv de creanţe cu suma de 6.782,53 lei aferentă contractului de cesiune de creanţă încheiat în 
data de 16.10.2013 privind pe debitorul cedat [...] S.A. Bucureşti; înscrierea provizorie a creditoarei 
în tabelul definitiv de creanţei cu suma de 13.082,94 lei aferentă contractului de cesiune de creanţă 
încheiat în data de 10.12.2012 privind pe debitorul cedat S.C. [...]; înscrierea definitivă a creanţei în 
sumă de 7.400 lei reprezentând discount potrivit facturii nr. 1068606/09.01.2013. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs [...] – administrator judiciar al debitoarei 
SC [...] SRL, care a criticat soluţia judecătorului sindic ca fiind nelegală. 

A susţinut recurentul că a procedat la înlăturarea creanţei în cuantum de 13.082,94 lei 
motivat de faptul că, în vederea stingerii unei părţi din datoria totală de 49.763,13 lei, prin contractul 
încheiat cu S.C. [...] S.R.L. la data de 10.12.2012, debitoarea S.C.[...] S.R.L. a cesionat acesteia 
creanţa în cuantum de 13.082,94 lei pe care o deţinea faţă de [...]. 

În acelaşi scop, prin contractul încheiat cu intimata la data de 16.01.2013, debitoarea a 
cesionat creanţa în valoare de 6.789,53 lei deţinută faţă de [...] S.A. 

Debitoarea cedată [...] a fost notificată asupra cesiunii creanţei prin adresa nr.45/23.05.2013, 
iar debitoarea cedată [...] S.A. a fost notificată prin înregistrarea sub nr.2014/29.01.2013 a chiar 
contractului de cesiune a creanţei încheiat la data de 16.01.2013. 

Cei doi debitori cedaţi nu au virat nicio sumă în contul S.C.[...] S.R.L. începând cu data 
notificării convenţiilor de cesiune a creanţelor încheiate de către debitoare cu intimata contestatoare. 

Mai mult decât atât, intimata S.C. [...] S.R.L., prin mail-ul transmis la data de 27.01.2013 şi 
semnat de directorul său comercial, a comunicat debitoarei S.C.[...] S.R.L. că la data de 24.05.2013 
a încasat suma de 6.580,44 lei de la debitorul cedat [...] (din suma de 13.082,94 lei ce i-a fost 
cesionată). 

Solicită să se observe că în cauză au fost respectate dispoziţiile art.1567 alin. 1, art. 1573, art. 
1578 NCC, astfel că intimata contestatoare S.C. [...] S.R.L. nu mai deţine creanţa în valoare de 
19.872,47 lei (13.082,94 lei + 6.789,53 lei) faţă de societatea în insolvenţă întrucât, prin convenţiile 
arătate, acesteia i-au fost transmise toate drepturile pe care S.C. [...] S.R.L. le-a avut în legătură cu 
creanţele cedate. 

Este adevărat că în cele două contracte s-a stipulat că cedentul răspunde de solvabilitatea 
debitorului, dar, în lipsa unei stipulaţii contrare, se prezumă, conform art.1585 alin.2 teza finala 
NCC că a fost avută în vedere doar solvabilitatea debitorilor cedaţi la data cesiunii. De altfel, 
intimata nici nu a invocat în contestaţia la tabelul preliminar imposibilitatea încasării creanţelor 
cesionate datorită insolvabilităţii debitorilor cedaţi. 

Cât priveşte obligaţia de garanţie ce incumbă debitoarei cedente conform 1585 alin.1, 
solicită să se constate că la data cesiunii creanţele transmise existau, numai astfel fiind posibilă 
încasarea sumei de 6.580,44 lei de către intimata contestatoare de la [...]. 

Arată că la termenul de judecată din data de 30.09.2013 instanţa a dispus ca intimata să 
depună la dosarul cauzei extrasele de cont ce fac dovada încasării creanţelor cesionate, dispoziţie pe 
care intimata a ignorat-o. Refuzul acesteia de a prezenta înscrisurile solicitate, coroborat cu 
necontestarea de către intimată a afirmaţiilor sale privitoare la încasarea creanţelor, conduce la 
concluzia că, într-adevăr, a fost încasată suma totală de 19.872,47 lei ce a făcut obiectul contractelor 
mai sus arătate. 
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Mai arată recurenta că în mod greşit s-a dispus de către instanţă şi înscrierea creanţei în sumă 
de 7.400 lei, reprezentând discount acordat prin factura nr.1068606/09.01.2013. 

Intimata contestatoare, pentru piesele de schimb şi materialele cumpărate de către debitoare, 
a acordat acesteia un discount de 7.400 lei. Factura, în baza căreia prima instanţă a dispus înscrierea 
acestei creanţe în tabelul definitiv, priveşte o sumă cu semnul minus, ceea ce înseamnă că suma nu 
este datorată emitentului facturii, deci nu trebuie virată în contul său. Discountul este o facilitate 
instituită în favoarea cumpărătorului (S.C. [...] S.R.L.), suma acordată cu acest titlu presupunând 
diminuarea datoriei, respectiv a contravalorii mărfurilor vândute. Aşadar, contravaloarea mărfurilor 
vândute societăţii în insolvenţă într-o anumită perioadă se diminuează cu suma de 7.400 lei acordată 
cu titlu de discount de către însăşi intimata contestatoare. 
  Aşa cum a arătat, intimata nu a indicat nici în cererea de admitere a creanţei nici în cuprinsul 
contestaţiei motivele pentru care a inclus în valoarea creanţei discountul în cuantum de 7.400 lei şi 
motivele pentru care înlăturarea din tabel a acestei creanţe este nelegală. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate 
cu consecinţa respingerii contestaţiei la tabelul preliminar formulate de contestatoarea creditoare 
S.C. [...] S.R.L. în contradictoriu cu intimata [...], în calitate de administrator judiciar al debitoarei 
S.C. [...] S.R.L., ca nefondată. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.304 pct.9, art.304/1, art.312 alin. 1-3 CPC. 
Intimata creditoare, legal citată, nu a formulat apărări în cauză şi nu a depus la dosar 

întâmpinare. 
Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate şi în raport de probele administrate în 

cauză, Curtea constată că recursul este fondat. 
Contestaţia creditoarei SC [...] SRL vizează neînscrierea în tabelul preliminar de creanţe a 

sumei de 27.265,47 lei reprezentând: 19.872,47 lei (13.082,94 lei + 6.789,53 lei) – sumă pentru care 
lichidatorul judiciar a invocat stingerea datoriei prin cedarea unor creanţe pe care debitoarea le avea 
faţă de societăţile de asigurare SC [...] SA şi SC [...] SA. Bucureşti şi 7.400 lei – sumă considerată 
nedatorată. 

În ceea ce priveşte suma de 19.872,47 lei, Curtea constată că prin contractul încheiat la data 
de 10.12.2012 debitoarea SC [...] SRL a cesionat creditoarei SC [...] SRL creanţa în cuantum de 
13.082,94 lei pe care o deţinea faţă de [...], iar prin contractul încheiat la data de 16.01.2013, 
debitoarea a cesionat aceleiaşi creditoare creanţa în valoare de 6.789,53 lei deţinută faţă de [...] SA, 
părţile înţelegând prin această operaţiune să stingă o parte din datoria debitoarei faţă de SC [...] 
SRL. 
            Conform art.1567 alin.3 din noul Cod civil, „Dacă cesiunea este cu titlu oneros, dispoziţiile 
prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu cele din materia contractului de 
vânzare-cumpărare sau, după caz, cu cele care reglementează orice altă operaţiune juridică în 
cadrul căreia părţile au convenit să se execute prestaţia constând în transmiterea unei 
creanţe.” 
             Prin urmare, atunci când cesiunea de creanţă este cu titlu oneros, această operaţiune nu are o 
existenţă de sine stătătoare ci reprezintă doar o modalitate de executare a unei prestaţii dintr-o altă 
convenţie. 
             În speţă, convenţia principală intervenită între părţi constă în stingerea datoriei debitoarei 
faţă de creditoarea SC [...] SRL, plata fiind făcută în modalitatea cedării creanţelor mai sus 
menţionate.    
            Astfel cum se prevede la art.1573 alin.1 Cod civil, „Creanţa este cedată prin simpla 
convenţie a cedentului şi a cesionarului, fără notificarea debitorului.”, ceea ce înseamnă că, odată 
intervenit acordul de voinţă al părţilor, independent de notificarea debitorului cedat, cesiunea şi-a 
produs efectele, respectiv a stins obligaţia de plată a debitoarei faţă de creditoarea SC [...] SRL. 
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            Referitor la obligaţia de garanţie a cedentului, aceasta este statuată de art.1585 Cod civil 
atunci când cesiunea este cu titlu oneros, fiind explicitată în alin.2, respectiv „cedentul garantează 
existenţa creanţei în raport cu data cesiunii, fără a răspunde şi de solvabilitatea debitorului 
cedat. Dacă cedentul s-a obligat expres să garanteze pentru solvabilitatea debitorului cedat, se 
prezumă, în lipsa unei stipulaţii contrare, că s-a avut în vedere numai solvabilitatea de la data 
cesiunii.” 
           Prin urmare, răspunderea invocată de creditoare şi acceptată ca atare de judecătorul sindic 
presupune doar garantarea existenţei creanţei la momentul cesiunii, ori în speţă creditoarea nu a 
susţinut niciun moment că cele două creanţe nu au existat şi deci nu au putut fi transmise în 
patrimoniul său. 
           De asemenea, cedentul este răspunzător pentru solvabilitatea debitorului cedat la momentul 
cesiunii numai dacă s-a obligat în acest sens în mod expres. Chiar şi într-o astfel de situaţie, 
creditoarea nu a făcut nicio referire la o eventuală stare de insolvabilitate a societăţilor de asigurare 
– debitori cedaţi – nici la momentul cesiunii şi nici ulterior acestei date, pentru a se putea invoca o 
eventuală obligaţie de garanţie a cedentului.   
         Cu privire la răspunderea pentru evicţiune, art.1586 alin.1 Cod civil prevede că „În toate 
cazurile, cedentul răspunde dacă, prin fapta sa proprie, singură ori concurentă cu fapta unei alte 
persoane, cesionarul nu dobândeşte creanţa în patrimoniul său ori nu poate să o facă opozabilă 
terţilor.” 
          Curtea constată că nu se pune problema unei astfel de răspunderi în cauză în condiţiile în care 
creditoarea contestatoare a dobândit creanţa în patrimoniul său şi a făcut-o opozabilă terţilor cedaţi, 
nefiind reclamată nicio faptă a debitoarei care ar fi putut să împiedice producerea efectelor cesiunii.  
          Instanţa de recurs apreciază că soluţia judecătorului sindic se bazează pe considerente 
exclusiv teoretice, fără a rezulta din probele administrate că, în mod concret, scopul cesiunii nu a 
fost atins, respectiv creanţa în sumă de 19.872, 47 lei nu a fost stinsă, ori că debitoarea este ţinută în 
vreun fel să răspundă pentru creanţa cedată. 
           De asemenea, pentru creanţa în valoare de 7.400 lei creditoarea a depus factura nr. 
1068606/09.01.2013 din care rezultă că suma menţionată reprezintă un discount acordat de 
creditoare debitoarei pentru mărfurile achiziţionate de la aceasta. Creditoarea contestatoare nu a 
justificat în niciun fel pretinsa creanţă, nerezultând din înscrisurile depuse la dosar că în sarcina 
debitoarei există obligaţia de plată a acestei sume. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt întemeiate, 
urmează a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod procedură civilă, şi a modifica în tot 
hotărârea în sensul respingerii contestaţiei ca nefondată. 

 
30. Procedura insolvenţei. Acțiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare fond 

de comerţ. Împlinirea termenului de prescripţie şi a termenului de decădere. 
 

Art.81 din Legea nr.85/2006 
 

          Potrivit art.81 din Legea nr.85/2006, „(1) Acţiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de 
debitor în dauna creditorilor, precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi 
patrimoniale, la care se referă art.79 şi 80, poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidator în 
termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 20 alin. 
(1) lit. b), dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. 
         (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de acţiune, dacă 
administratorul judiciar/lichidatorul nu o face.” 
         Dispoziţiile menţionate stabilesc un termen de prescripţie de 1 an de la data expirării termenului 
stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art.20 alin. (1) lit. b), care are ca efect stingerea dreptului la 
acţiune, precum şi un termen de decădere de 16 luni calculat de la data deschiderii procedurii, termen ce are 
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ca efect stingerea dreptului subiectiv însuşi (acela de a invoca respectiva cauză de anulabilitate), acest 
termen nefiind susceptibil de suspendare sau întrerupere. 
          Legea nr.85/2006 reglementează o acţiune în anulare specială, grefată pe starea de insolvenţă a 
debitoarei, fiind recunoscut dreptul de a introduce o astfel de acţiune exclusiv administratorului 
judiciar/lichidatorului, iar în situaţia în care acesta nu o face, comitetului creditorilor. 
          Fiind vorba de o acţiune specială, reglementată de legea specială a procedurii insolvenţei, regimul său 
nu poate fi decât cel expres şi strict reglementat de această lege, neputând fi completat cu dreptul comun 
decât în condiţiile în care legea specială tace. 
 

     Decizia civilă nr. 298/26.03.2014 
        Dosar nr. 6838/118/2009/a2 

 
           Prin cererea formulată la data de 03.05.2012 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.6838/118/2009/a2, Comitetul Creditorilor – prin creditoarea SC [...] SA – a solicitat anularea 
actelor frauduloase încheiate de către societatea debitoare [...] SRL, în calitate de vânzătoare, şi 
pârâta SC [...] SRL – în prezent SC [...] SRL, în calitate de cumpărătoare, respectiv: 

- contractul de vânzare-cumpărare fond de comerţ nr.17/06.03.2009; 
- contractul de vânzare-cumpărare nr.1/21.05.2009 de produse farmaceutice şi 

parafarmaceutice. 
La termenul din 10.06.2013, pârâta SC [...] SRL a invocat excepţia prescripţiei dreptului la 

acţiune. 
În motivarea excepţiei, pârâta a susţinut că acţiunea introdusă în temeiul Legii 85/2006 este 

prescrisă, fiind introdusă la data de 05.05.2012, la mai mult de 3 ani de la data încheierii celor două 
acte de vânzare-cumpărare. Cum motivele invocate nu sunt de nulitate absolută, acţiunea este 
prescriptibilă în termenul general de 3 ani. 

Prin Sentinţa civilă nr.3377 din 02.12.2013, Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune şi a respins acţiunea ca prescrisă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că Legea insolvenţei 
reglementează un termen special de prescripţie, nefiind aplicabile dispoziţiile dreptului comun, 
respectiv cele reglementate de Decretul 167/1958. 

S-a reţinut că termenul special de un an are două momente de la care începe să curgă: de la 
data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art.20 alin.1 lit.b) sau, cel 
mai târziu, după trecerea a 16 luni de la data deschiderii procedurii. 

În speţă, deschiderea procedurii împotriva debitoarei SC [...] SRL a fost pronunţată prin 
Sentinţa civilă nr.6880/09.11.2009.  

Potrivit art.20 alin.1 lit.b) din Legea 85/2006, termenul de întocmire a raportului „nu va 
putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar”, respectiv, în cauză termenul 
împlinindu-se la 29.12.2009. 

Termenul maxim prevăzut de lege de la care începe să curgă termenul de un an (16 luni de la 
data deschiderii procedurii) s-a împlinit în speţă la data de 09.03.2011. 

Cererea prezentă a fost formulată la data de 03.05.2012, peste termenul limită - 09.03.2012, 
în condiţiile în care ne raportăm la termenul de 16 luni de la data deschiderii procedurii pentru 
calculul termenului de prescripţie, având în vedere că raportul privind cauzele stării de insolvenţă nu 
a fost întocmit în cauză în termenul de 40 de zile, ci ulterior. 

Întrucât termenul de prescripţie special s-a împlinit la data de 09.03.2012, iar acţiunea nu a 
fost formulată în acest termen, instanţa de fond a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi a 
respins acţiunea ca prescrisă. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea SC [...] SRL, care a criticat 
soluţia judecătorului sindic ca fiind nelegală şi netemeinică. 
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 Învederează recurenta creditoare că la data de 02.11.2009 Tribunalul Constanţa a admis 
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei introdusă de către debitor la data de 10.07.2009, prin 
această hotărâre fiind desemnat administrator judiciar CII [...], confirmat de către adunarea 
creditorilor. 

Contractul de vânzare-cumpărare a fondului de comerţ, din care face parte şi autorizaţia de 
funcţionare, a fost încheiat la data de 11.05.2009, deci cu două luni înainte de a introducerea acestei 
cereri pentru deschiderea procedurii insolvenţei. 

Recurenta creditoare a introdus cererea ce face obiectul prezentului dosar la data de 
03.05.2013, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a actelor către Tribunalul Constanţa. 

Instanţa de fond a reţinut în prezenta cauză faptul că sunt aplicabile dispoziţiile sancţionatorii 
privind decăderea din dreptul de a mai introduce prezenta cerere ca urmare a intervenirii prescripţiei 
dreptului de a introduce acţiunea. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Decretul 167/1958 privind prescripţia extinctivă 
„Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite 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”. 

Învederează recurenta creditoare că eventuala prescriere a dreptului de a introduce o acţiune 
în anulare s-ar fi putut aplica în măsura împlinirii termenului respectiv de la momentul la care 
recurenta ştia sau trebuia să ştie de existenţa contractului de vânzare-cumpărare prin care s-a 
transmis dreptul de proprietate asupra autorizaţiei de funcţionare. 

Dreptul la acţiunea respectivă îl are administratorul judiciar/lichidatorul ori Comitetul 
Creditorilor în temeiul art. art. 81 alin 2 „Comitetul creditorilor poate  introduce  la  
judecătorul-sindic o astfel de acţiune, dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu o face", 
acţiunea promovată de către recurentă rezultând tocmai din mandatarea sa de către Comitetul 
Creditorilor în acest sens, după renunţarea la judecată de către lichidator. 

Lichidatorul a introdus o acţiune în anulare a prezentului contract de vânzare-cumpărare fond 
comerţ la data de 11.01.2011, ori, coroborat cu dispoziţiile art.8 din Decretul 167/1958 privind 
prescripţia extinctivă, termenul respectiv începe să curgă de la data depunerii de către 
administratorul judiciar a acţiunii respective, căci acela este termenul de la care recurenta ar fi 
trebuit să cunoască. 

În conformitate cu dispoziţiile art.79 administratorul judiciar poate introduce acţiuni în 
anularea actelor frauduloase efectuate de către debitor. Cum actul a fost încheiat la 09.05.2009, 
înseamnă că atâta vreme cât actul a fost încheiat în termenul de 3 ani anteriori termenului de 
deschidere a procedurii insolvenţei, această acţiune este admisibilă. 

Contractul reclamat este încheiat în acest interval de timp, deschiderea procedurii fiind 
efectuată la data de 02.11.2009, deci numai după trecerea a patru luni de la semnarea actului 
respectiv. 

Aşa fiind, precizează recurenta, termenul de prescripţie a acţiunii privind anularea 
contractului este termenul general de trei ani, deoarece acesta este termenul general aplicabil. 

Având în vedere caracterul special al procedurii insolvenţei, recurenta solicită a se avea în 
vedere faptul că dreptul Comitetului Creditorilor de a introduce o astfel de acţiune se naşte de la 
renunţarea la judecata având acest obiect. 

Arată recurenta faptul că administratorul judiciar a introdus o acţiune în anulare a aceluiaşi 
contract de vânzare-cumpărare fond comerţ ce a format obiectul dosarului 292/118/2011, aflat pe 
rolul Tribunalului Constanţa, dosar ce a fost soluţionat la data de 18.04.2011 prin renunţarea la 
judecată de către administratorul judiciar. 

De la această dată, 18.04.2011, începe să curgă termenul de prescripţie extinctivă a dreptului 
Comitetului Creditorilor la acţiunea în anulare. 
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Precizează că este logic şi corect din punct de vedere juridic să fie aşa, deoarece acest termen 
începe să curgă de la momentul naşterii dreptului la acţiune, ori în conformitate cu dispoziţiile art.81 
alin.2 „Comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de acţiune, dacă 
administratorul judiciar /lichidatorul nu o face”. 

În cazul de faţă, dreptul Comitetului s-a născut la data de 18.04.2011, dată la care 
lichidatorul a renunţat la judecata dosarului ce a avut acest obiect. 

Termenul general de prescripţie este de 3 ani, în conformitate cu Decretul 167/1958 privind 
prescripţia extinctivă; Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei instituie un nou termen de 
prescripţie a dreptului de a introduce o astfel de acţiune respectiv un an de la data depunerii 
raportului conform art. 20 alin 1 lit.b, dar nu mai târziu de 16 luni. 

Este incident acest termen de prescripţie, deoarece Legea 85/2006 este şi trebuie să rămână o 
lege specială, derogatorie şi de strictă interpretare asupra situaţiilor legiferate, motiv pentru care 
normele acestei legi speciale nu pot fi extrapolate şi asupra altor situaţii decât cele strict şi limitativ 
arătate de lege. 

Aşa fiind, termenul special de prescripţie a dreptului la acţiune împotriva contractelor 
frauduloase are în vedere administratorul judiciar/lichidatorul, art.81 nominalizându-1 în mod 
explicit pe acesta atunci când introduce acest termen special de prescripţie. 

Tot astfel, în conformitate cu dispoziţiile Legii 24/2000 privind tehnicile de interpretare 
legislativă, ne aflăm în faţa unei situaţii evidente de intenţie a legiuitorului, care a stabilit în mod 
explicit cui i se aplică situaţia respectivă. 

În considerarea acestui text de lege este de observat şi faptul că în cazul în care legiuitorul ar 
fi dorit ca acest termen să se aplice oricărei părţi interesate ar fi utilizat exact această sintagmă, ceea 
ce nu există în art. 81 alin.1. 

De asemenea, atunci când stabileşte ca excepţie posibilitatea introducerii de către Comitetul 
Creditorilor a unei astfel de acţiuni, nu menţionează în niciun fel termenul special la care s-a făcut 
referire. 

Concluzionând, recurenta arată că este mandatată de către Comitetul Creditorilor pentru a 
introduce o astfel de acţiune, motiv pentru care urmează a i se aplica regulile stabilite pentru acest 
caz. 

Pornind de la data stabilită mai sus pentru începerea curgerii acestui termen, respectiv 
18.04.2011, înseamnă că termenul de 3 ani s-ar fi împlinit la data de 19.05.2014, ori acţiunea 
reclamantei este introdusă la data de 05.05.2012. 

Chiar dacă se admite prin reducere la absurd aplicarea termenului special de prescripţie, 
înseamnă că se va aplica acest termen special începând cu data de 18.04.2011, dată de la care s-a 
născut dreptul Comitetului Creditorilor la acţiune, aceasta acţiune având caracter subsidiar faţă de 
posibilitatea administratorului judiciar/lichidatorului de introducere a unei astfel de acţiuni. 

Precizează recurenta că, pornind de la data de 18.04.2011, se află în interiorul termenului 
special de prescripţie extinctivă, fiind la mai puţin de 16 luni de la data de la care a început să curgă 
respectivul termen de prescripţie. 
  Este o certitudine faptul că oricare dintre termenele de prescripţie ar fi trebuit să înceapă să 
curgă de la data de 18.04.2011, ori, pornind de la această certitudine logico-juridică indiferent ce 
termen s-ar aplica, nu se poate reţine depăşirea termenului de introducere a acţiunii. 

Faţă de cele arătate, rezultă fără nicio urmă de îndoială faptul că în speţă sunt aplicabile 
dispoziţiile art.304 punctul 8 şi 9 privind motivele de recurs, instanţa de fond interpretând greşit 
textele de lege şi ignorând existenţa unui dosar ce a avut acelaşi obiect ca şi prezentul, respectiv 
acţiunea în anulare a contractului încheiat în frauda creditorilor - 292/118/2011. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului, casarea hotărârii cu trimitere cauzei 
pentru continuarea judecăţii de la momentul depunerii obiecţiunilor asupra raportului de expertiză 
administrat în cauză. 
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Intimata SC [...] SRL, prin apărătorul ales, a solicitat respingerea recursului declarat de 
creditoare ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi 
temeinică. 

Intimata SC [...] SRL, prin asociat [...], solicită respingerea recursului declarat de creditoare 
ca nefondat. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
          Astfel, potrivit art.81 din Legea nr.85/2006, „(1) Acţiunea pentru anularea actelor 
frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi pentru anularea constituirilor sau 
transferurilor de drepturi patrimoniale, la care se referă art.79 şi 80, poate fi introdusă de 
administratorul judiciar/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru 
întocmirea raportului prevăzut la art. 20 alin. (1) lit. b), dar nu mai târziu de 16 luni de la data 
deschiderii procedurii. 
         (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de acţiune, dacă 
administratorul judiciar/lichidatorul nu o face.” 
         Dispoziţiile menţionate stabilesc un termen de prescripţie de 1 an de la data expirării 
termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art.20 alin. (1) lit. b), care are ca efect 
stingerea dreptului la acţiune, precum şi un termen de decădere de 16 luni calculat de la data 
deschiderii procedurii, termen ce are ca efect stingerea dreptului subiectiv însuşi (acela de a invoca 
respectiva cauză de anulabilitate), acest termen nefiind susceptibil de suspendare sau întrerupere. 
          Se reţine că Legea nr.85/2006 reglementează o acţiune în anulare specială, grefată pe starea de 
insolvenţă a debitoarei, fiind recunoscut dreptul de a introduce o astfel de acţiune exclusiv 
administratorului judiciar/lichidatorului, iar în situaţia în care acesta nu o face, comitetului 
creditorilor. 
          Prin urmare, comitetul creditorilor exercită, în subsidiar, aceeaşi acţiune ca şi administratorul 
judiciar/lichidatorul, acţiune ce tinde la ocrotirea unui interes privat (cel al creditorilor implicaţi în 
procedura concursuală), sancţionând o nulitate relativă. Ori, spre deosebire de nulitatea absolută, 
care este imprescriptibilă, nulitatea relativă este supusă prescripţiei, iar termenul de prescripţie nu 
poate să fie decât cel reglementat de art.80 alin.1, atât sub aspectul perioadei, cât şi sub aspectul 
momentului de începere a termenului. 
          Curtea apreciază că susţinerile recurentei privind aplicarea termenului general de prescripţie 
de 3 ani prevăzut de Decretul nr.167/1958, precum şi cele referitoare la începerea curgerii 
termenului de la data formulării acţiunii în anulare de către lichidator sau de la data renunţării 
acestuia la judecata unei astfel de acţiuni sunt total neîntemeiate. 
          Pe de o parte, fiind vorba de o acţiune specială, reglementată de legea specială a procedurii 
insolvenţei, regimul său nu poate fi decât cel expres şi strict reglementat de această lege, neputând fi 
completat cu dreptul comun decât în condiţiile în care legea specială tace. 
          Ori, chiar dacă legea reglementează în mod expres termenul de prescripţie pentru acţiunea 
intentată de administrator judiciar/lichidator, fără a face referire şi la comitetul creditorilor, este 
evident că regimul juridic al acţiunii este acelaşi, fiind schimbat doar titularul dreptului la acţiune, 
astfel că se păstrează toate condiţiile de exercitarea a acesteia, inclusiv termenele în care poate fi 
promovată. 
          Pe de altă parte, momentul la care începe să curgă termenul de prescripţie este şi pentru 
comitetul creditorilor data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la 
art.20 alin. (1) lit. b), deoarece însăşi legitimarea procesuală activă a comitetului trebuie justificată 
prin aceea că administratorul judiciar/lichidatorul refuză expres sau implicit să introducă acţiunea, 
iar aceasta riscă să se prescrie. 
          Cu alte cuvinte, dreptul la acţiune al comitetului creditorilor ia naştere odată cu dreptul la 
acţiune al administratorului judiciar şi se prescrie în acelaşi termen, doar exercitarea lui fiind 



161 
 

subsidiară. Prin urmare, nu s-ar putea susţine în niciun caz că dreptul comitetului de a formula 
acţiunea în anulare ia naştere abia la momentul stingerii dreptului la acţiune al administratorului 
judiciar/lichidatorului, o asemenea situaţie nefiind prevăzută în lege.   
         O altă interpretare ar conduce la lipsirea de conţinut a termenului de decădere de 16 luni de la 
data deschiderii procedurii, termen care ar putea fi eludat prin recunoaşterea, în favoarea comitetului 
creditorilor, a dreptului de a acţiona şi după împlinirea acestui termen. 
          Faţă de cele arătate, Curtea constată că acţiunea a fost formulată atât după împlinirea 
termenului de prescripţie, cât şi după împlinirea termenului de decădere, situaţie în care în mod 
corect judecătorul sindic a reţinut sancţiunea stingerii dreptului la acţiune şi a respins acţiunea ca 
prescrisă. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă.  

 
31. Procedura insolvenţei – contestaţie. Neînscrierea în tabelul preliminar a declarației 

de creanță privind cota de participare la capitalul social. 
 

Art.235, 237 din Legea 31/1990 
Art.3 pct.6 din Legea 85/2006 

Art.379 alin.2 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865  
 

Codul de procedură civilă din 1865 defineşte caracterul cert şi lichid în art.379 alin.2 şi 3 în sensul 
că “Creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar 
neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. 

Creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când 
este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, 
fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul 
de creanţă, chiar dacă prin această determinare ar fi nevoie de o osebită socoteală. 

Caracterul exigibil al unei creanţe rezultă din faptul ajungerii acesteia la scadenţă, împlinirea 
termenului ducând la executarea acesteia”. 

În condiţiile în care caracterul cert al creanţei nu este îndeplinit, recurenta contestatoare nu se poate 
prevala nici de calitatea specială cerută de art.3 pct.6 din Legea 85/2006, respectiv cea de creditor 
îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, ca fiind creditorul a cărui creanţă împotriva 
patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile.    

Urmare aplicării corecte a dispoziţiilor legale prezentate, administratorul judiciar al debitoarei în 
mod corect a dispus respingerea declaraţiei de creanţă formulată de recurenta contestatoare, neînscriind 
creanţa acesteia în sumă de 88.380,03 lei în tabelul preliminar. 
 

     Decizia civilă nr. 339/10.04.2014 
        Dosar nr. 5269/118/2010/a8 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta la data de 28.11.2012 creditoarea 

[...] a formulat contestaţie împotriva măsurii administratorului judiciar [...]  al debitoarei SC [...] 
SRL – BFJ [...] – de înlăturare a creanţei sale din tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei. 

În motivarea contestaţiei creditoarea a arătat că, tatăl său, [...], a avut calitatea de asociat al 
SC [...] SRL, deţinând un număr de 2 părţi sociale, reprezentând 5 % din capitalul social al 
societăţii, respectiv 20 lei la un capital social de 400 lei. Urmare decesului acestuia, contestatoarea, 
unica moştenitoare, a dobândit dreptul de proprietate asupra celor 2 părţi sociale, astfel cum rezultă 
din certificatul de moştenitor nr.141/23.09.2009 emis de BNP [...]. Drept urmare, susţine petenta, a 
încercat să îşi valorifice acest drept, însă preşedintele Consiliului de Administraţie [...] s-a opus. 
Susţine contestatoarea că, de la decesul tatălui său, a luat naştere o creanţă certă, lichidă şi exigibilă 
împotriva debitoarei SC [...] SRL, reprezentată de valoarea celor 5 părţi sociale, valoare cel puţin 
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egală cu cea de la data înfiinţării societăţii, deci cu aportul asociatului iniţial la capitalul social al 
debitoarei – 200 lei. 

Mai arată contestatoarea că, în mod greşit administratorul judiciar a apreciat că dividendele 
cuvenite pentru perioada 2005 – 2012 nu constituie o creanţă în sensul Legii 85/2006. Astfel, susţine 
contestatoarea, în dosarul nr. 5262/118/2010, având ca obiect prima cerere pentru deschiderea 
procedurii insolvenţei SC [...] SRL, s-a efectuat un raport de expertiză şi un supliment la raportul de 
expertiză, ce a concluzionat că, aferent anului 2007, suma ce se cuvine defunctului [...] de 53.402,81 
lei, pentru anul 2008 – suma de 34.957,22 lei, iar pentru anul 2009, exerciţiul financiar nu a fost 
închis, societatea avea profit, motiv pentru care instanţa a respins în final cererea pentru deschiderea 
procedurii insolvenţei. 

Mai arată contestatoarea că, pentru a fi înscrisă la masa credală a debitoarei  cu participarea 
la capitalul social nu este necesară o hotărâre AGA, iar hotărârea AGA pentru distribuirea 
dividendelor nu este, de asemenea, necesară, în condiţiile în care societatea a înregistrat profit în 
respectivii ani. În plus, susţine contestatoarea, dreptul la dividende nu se stinge urmare lipsei 
hotărârii asociaţilor de distribuire a acestora, hotărârea respectivă putând fi adoptată oricând de 
societate, de către lichidatorul judiciar sau, în caz contrar, de instanţa de judecată. 

Ori, afirmă contestatoarea, în condiţiile în care societatea este în prezent în insolvenţă, aceste 
dividende nu îi mai pot fi distribuite conform Legii 31/1990, urmând a fi înscrisă la masa credală, 
dispoziţiile art. 183 din Legea 31/1990 nu sunt compatibile cu procedura insolvenţei, numai instanţa 
putând proceda la repartizarea acestuia. De altfel, societatea nemaiputând desfăşura nici un fel de 
activitate, singura destinaţie posibilă pentru repartizarea profitului realizat rămâne distribuirea către 
asociaţi. În condiţiile în care dreptul la dividende este recunoscut încă din actul constitutiv, nu mai 
are relevanţă consfinţirea lui de AGA, astfel că, adunarea generală va stabili doar condiţiile 
participării, pentru fiecare exerciţiu financiar.  

Prin întâmpinare, administratorul judiciar al debitoarei [...] a precizat că a procedat la 
înlăturarea acestei creanţe, întrucât, în ce priveşte suma de 200 lei, aceasta reprezintă contravaloarea 
capitalului social subscris, capital ce nu se confundă cu patrimoniul societăţii, iar potrivit art. 133 lit. 
b din Legea 85/2006, numai după distribuirea finală, prin care s-ar fi acoperit integral creanţele 
creditorilor, asociatul [...] ar fi participat la distribuirea acestor sume reziduale. 

Prin Sentinţa civilă nr.3504/16.12.2013 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 
contestaţia promovată de contestatoarea [...] în contradictoriu cu intimata [...] al debitoarei SC [...] 
SRL. 
         Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în baza materialului probator administrat 
în cauză, a reţinut următoarele, în cuprinsul raportului de expertiză contabilă întocmit de expert [...], 
se reţine că din profitul net pentru anul 2007 în valoare de 118.672,9 lei, drepturile cuvenite 
contestatoarea cu titlu de dividende pentru anul 2007 sunt de 53.402,81 lei, iar pentru anul 2008, din 
profitul total în sumă de 77.682,7 lei, drepturile cuvenite contestatoarei cu titlu de dividende sunt de 
34.957,22 lei, în timp ce, pentru anul 2009, în lipsa unor situaţii financiare la data de 31.12.2009, 
aceste drepturi nu se pot stabili. 

S-a susţinut de către contestatoare că aceste sume reprezintă o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă, impunându-se înscrierea lor în tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei SC [...] SRL. 

Instanţa constată însă că, pentru ca aceste sume să fi intrat în patrimoniul contestatoarei 
(iniţial al autorului ei, tatăl defunct), se impunea, potrivit dispoziţiilor legale în materia societăţilor 
comerciale, aprobarea de către asociaţii SC [...] SRL  a exerciţiului financiar aferent anilor 2007 – 
2008, exerciţiu financiar care a concluzionat existenţa unui profit, precum şi distribuirea de 
dividende din profitul înregistrat, sens în care dispoziţiile clare ale art.194 alin.1 lit.a  din Legea 
31/1990 stabilesc: Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii principale: a) să aprobe 
situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net.”, iar situaţiile financiare trebuie 
întocmite potrivit dispoziţiilor art.183 din Legea 31/1990, text aplicabil şi societăţilor cu răspundere 



163 
 

limitată, conform art.201 din aceeaşi lege, ce reglementează obligativitatea constituirii şi menţinerii 
unui fond de rezervă. 

Voinţa societară, exprimată prin hotărârile adoptate, este obligatorie pentru toţi asociaţii, 
inclusiv pentru cei care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva şi nu poate fi 
suplinită, la acest moment, cu hotărârea instanţei.  

Instanţa constată că, prin procesul – verbal din data de 03.05.2008, AGA SC [...] SRL a 
hotărât aprobarea exerciţiului financiar al anului 2007, a stabilit existenţa unui profit în valoare de 
1.418.501 lei, profit care, se menţionează, a rămas nerepartizat. Iar prin procesul verbal al AGA din 
data de 30.03.2009, s-a stabilit ca profitul aferent anului 2008 să nu fie repartizat, ci să  fie raportat  
pentru continuarea lucrărilor de antrepriză ale societăţii şi pentru exerciţiile financiare viitoare. 

Hotărârea AGA din data de 03.05.2008 a fost anulată în mod irevocabil prin sentinţa civilă  
nr. 106/com/26.05.2009 pronunţată de Tribunalul Constanţa, iar hotărârea AGA din 30.03.2009 a 
stabilit că profitul nu se repartizează asociaţilor, ci se va reinvesti în activitatea societăţii comerciale, 
astfel încât, în lipsa hotărârii adunării generale în sensul distribuţiei de dividende, susţinerile 
contestatoarei în sensul deţinerii unei creanţe certe, lichide şi exigibile nu sunt fondate, contestaţia 
nefiind întemeiată. 

Mai reţine instanţa că nici susţinerile contestatoarei în sensul că ar fi posibilă convocarea 
AGA de către administratorul judiciar în cadrul perioadei de observaţie din procedura insolvenţei nu 
pot fi avute în vedere, o asemenea convocare fiind lipsită de finalitate, în condiţiile în care, prin 
formularea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei, debitoarea SC [...] SRL a invocat 
existenţa stării de insolvenţă, a unor datorii ce depăşesc disponibilul societăţii, fiind evident că în 
patrimoniul SC [...] SRL nu se mai poate reţine existenţa unui profit care să fie distribuit foştilor 
asociaţi. 

În ce priveşte suma de 200 lei, în mod întemeiat intimata administrator judiciar a susţinut că 
aceasta reprezintă contravaloarea capitalului social subscris, capital ce nu se confundă cu 
patrimoniul societăţii, astfel că nu se poate reţine existenţa unei creanţe împotriva debitoarei sub 
acest aspect. 

Faţă de aceste considerente, apreciază neîntemeiată contestaţia formulată, urmând a dispune 
respingere acesteia ca atare. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatoarea  [...] în calitate de asociat al 
debitoarei S.C. [...] S.R.L. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de 
drept prevăzut de Legea nr. 31/1990, Legea nr. 85/2006 R, art. 304 pct.7 şi 9 Cod.pr.civ.  

Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că dividendele ce i se cuvin pentru perioada 2005-
2012 nu constituie o creanţă în sensul Legii nr. 85/2006. 

În conformitate cu concluziile raportului de expertiza contabila efectuat în cauză, rezultă că 
este creditoarea firmei cu suma de 88.360,03 lei reprezentând dividende din anii 2007 şi 2008 
potrivit cotei sale de participare de 5%, aspect menţionat chiar de către instanţa în considerentele 
sentinţei recurate. 

In acest sens trebuie avuta în vedere şi expertiza contabila efectuata în dosar nr. 
5262/118/2010, având ca obiect contestaţie împotriva neînscrierii sale la masa credală a SC [...] SRL 
cu ocazia primei cereri de insolvenţă ce a făcut dosarul nr. 329/118/2010, dosar ataşat prezentei 
cauze. 
         Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că "pentru ca aceste sume să fi intrat în patrimoniul 
contestatoarei se impunea, potrivit dispoziţiilor legale în materia societăţilor comerciale, aprobarea 
de către asociaţii BSDG a exerciţiului financiar aferent anilor 2007-2008, exerciţiu financiar care ar 
fi concluzionat existenţa unui profit, precum şi distribuirea de dividende din profitul înregistrat". 

Pentru a fi înscris la masa credală cu participarea la capitalul social al debitoarei nu trebuia sa 
existe nici un fel de hotărâre a adunării generale, aşa cum în mod greşit a apreciat instanţa de fond, 



164 
 

ci acestea trebuiau avute în vedere de către administratorul judiciar la întocmirea tabelului 
preliminar al creanţelor debitoarei. 

După acoperirea datoriilor societăţii, urmează a-şi valorifica creanţele  constând în dividende 
neîncasate în condiţiile în care deţin 22,5 % din părţile sale sociale, prin raportare la dispoziţiile art. 
13 pct. 8 Legea nr. 85/2006 R. 

Nu are relevanta existenta unei hotărâri a adunării generale de distribuire a acestor dividende. 
în condiţiile în care societatea a înregistrat profit în anii respectivi, fapt ce rezultă din raportul de 
expertiza efectuat în cauză. 

În considerentele sentinţei recurate se arată că "voinţa societară, exprimată prin hotărârile 
adoptate, este obligatorie pentru toţi asociaţii, inclusiv pentru cei care nu au participat la adunare 
sau care au votat împotriva şi nu poate fi suplinită, la acest moment, cu hotărârea instanţei". 

Dreptul la dividende nu se stinge ca urmare a lipsei hotărârii asociaţilor de distribuire a 
acestora, hotărârea respectivă putând fi adoptată oricând de către societatea respectivă, iar în 
condiţiile în care acest lucru nu mai este posibil, cum ar fi situaţia insolvenţei, de către lichidatorul 
judiciar, iar daca acesta nu procedează în acest sens, de către instanţa de judecată. 

În considerentele sentinţei recurate se invocă dispoziţiile art. 194 alin. 1 lit. A Legea nr. 
31/1990 R potrivit cu care "adunarea generală a asociaţilor are obligaţia de a aproba situaţia 
financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net". 

Instanţa de fond nu a avut în vedere faptul că asociaţii nu se mai pot întruni şi hotărî asupra 
acestui aspect, data fiind starea de insolvenţă a societarii, astfel că urmează ca administratorul 
judiciar să facă din acest punct repartizarea profitului, ceea ce le conferă calitatea de creditori în 
cauza şi justifică prezenta cerere de înscriere la masa credală. 

In condiţiile în care dreptul la dividende este prevăzut în actul constitutiv al societăţii 
debitoare, nu mai are relevanţă consfinţirea lui sau nu de către adunarea generala, el fiind deja 
născut, astfel ca "adunarea generală va stabili doar condiţiile participării, pentru fiecare exerciţiu 
financiar". 

In opinia recurentei, nu are relevanţă existenta unei hotărâri a adunării generale de distribuire 
a acestor dividende, în condiţiile în care societatea a înregistrat profit în anii respectivi. 

În considerentele sentinţei recurate se menţionează că "situaţiile financiare trebuie întocmite 
potrivit dispoziţiile art. 183 Legea nr. 31/1990, text aplicabil şi societăţilor cu răspundere limitată, 
conform art. 201 din aceeaşi lege, ce reglementează obligativitatea constituirii şi menţinerii unui 
fond de rezervă". 

Instanţa de fond nu a avut în vedere faptul că au solicitat plata dividendelor de la o societate 
care s-a aflat doi ani în faliment, motiv pentru care nu le pot fi distribuite conform Legii nr. 31/1990, 
ci urmează să fie înscrişi la masa credală cu sumele respective şi să li se achite conform rangului 
creanţelor lor. 

In condiţiile în care s-a deschis procedura de insolvenţă nu se mai poate adopta o hotărâre a 
adunării generale de distribuire a acestora, ci urmează sa fie valorificate în procedura specială 
prevăzuta de Legea nr. 85/2006, prin înscrierea noastră în tabelul de creanţe al debitoarei. Faptul că 
nu au procedat la distribuirea lor în anul următor celui pentru care solicită acordarea de dividende nu 
înseamnă ca au renunţat la dreptul la dividende sau că nu pot valorifica acest drept prin înscrierea lor 
la masa credală a SC [...] SRL. 

Dreptul la dividende nu se stinge ca urmare a lipsei hotărârii asociaţilor de distribuire a 
acestora, hotărârea respectivă putând fi adoptată oricând de către societatea respectivă, iar în 
condiţiile în care acest lucru nu mai este posibil, cum ar fi situaţia insolvenţei, de către lichidatorul 
judiciar, iar dacă acesta nu procedează în acest sens, de către instanţa de judecată. 

Dispoziţiilor art. 183 Legea nr. 31/1990 invocate de către instanţa de fond sunt incompatibile 
cu procedura de insolvenţă. In condiţiile în care asociaţii nu mai pot decide cu privire la profitul 
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obţinut de societate si nerepartizat, numai instanţa mai poate proceda la repartizarea acestuia, 
conform ordinii de repartizării prevăzute de legislaţia contabilă. 

Însă, având în vedere că asociaţii nu se mai pot întruni şi hotărî asupra acestui aspect, dată 
fiind starea de insolvență a societăţii, urmează ca instanţa să facă din acest punct repartizarea 
profitului, având în vedere şi refuzul lichidatorului judiciar de a realiza o asemenea distribuire, în 
momentul în care a analizat declaraţia de creanţa formulată de subsemnata. 

Este evident că această distribuire este una pur teoretică şi numai în vederea determinării 
cuantumului creanţelor asociaţilor BSDG, cu care aceştia să fie înscrişi la masa credală a acestei 
societăţi, în condiţiile în care societatea este în insolvenţă, ceea ce înseamnă că orice distribuire de 
sume se realizează conform art. 121 si art. 123 Legea nr. 85/2006 R. 

In condiţiile în care dreptul la dividende este prevăzut în actul constitutiv al societăţii 
debitoare, nu mai are relevanţă consfinţirea lui sau nu de către adunarea generala, el fiind deja 
născut, astfel că "adunarea generală va stabili doar condiţiile participării, pentru fiecare exerciţiu 
financiar". 

Creanţa sa este exigibilă în termenul şi condiţiile prevăzute de art. 230 alin. 1 Legea nr. 
31/1990 republicată, text potrivit cu care "in societăţile in nume colectiv, daca un asociat decedează 
si daca nu exista convenţie contrara, societatea trebuie sa plătească partea ce se cuvine 
moştenitorilor, după ultimul bilanţ contabil aprobat, în termen de 3 luni de la notificarea decesului 
asociatului, daca asociaţii ramaşi nu preferă să continue societatea cu moştenitorii care consimt la 
aceasta. A notificat decesul tatălui său debitoarei în toamna anului 2009, dar aceasta nu a procedat la 
convocarea adunării generale a asociaţilor şi la desocotirea cu recurenta. 

De asemenea, a notificat ORC Constanța şi a depus la această instituţie certificatul de calitate 
moştenitor emis pe numele lui [...] şi în care figurează ca unică moştenitoare a acesteia. 

Instanţa de fond a reţinut in mod greşit că nu poate fi înscrisă la masa credală a debitoarei 
BSDG cu suma de 20 lei reprezentând participarea defunctului său tată la capitalul social al acesteia. 

Ca urmare a decesului tatălui său [...], recurenta a dobândit dreptul de proprietate asupra 
acestor 2 parţi sociale în calitate de unica moştenitoare, aşa după cum rezultă din certificatul de 
moştenitor nr. 141/23.09.2009 întocmit la BNP [...] şi [...]. 

In condiţiile în care în timpul vieţii sale tatăl său a solicitat de nenumărate ori 
administratorului explicaţii cu privire la activitatea firmei şi mai mult a solicitat restituirea părţilor 
sociale de la [...] întrucât acestea au fost preluate prin frauda, cu atât mai mult solicită să fie înscrisă 
la masa credală cu sumele ce i se cuvin urmare deschiderii succesiunii defunctului său tată. 

Potrivit art. 202 alin. 2 Legea nr. 31/1990 republicată, "transmiterea către persoane din 
afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei 
pătrimi din capitalul social", dar alin. 3 prevede situaţia de excepţie potrivit cu care " în cazul 
dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, prevederile alin.2 nu sunt aplicabile dacă prin actul 
constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz societatea este obligată la plata părţii sociale 
către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat”. 

Prin urmare, la data decesului tatălui său a luat naştere o creanţă certă, lichidă şi exigibilă 
împotriva debitoarei reprezentată de valoarea celor 5 părţi sociale deţinute de acesta, valoare cel 
puţin egală cu cea de la data înfiinţării societăţii, deci cu aportul acestuia la capitalul social al 
debitoarei. 

Intimatul debitor prin administratorul judiciar nu a fost prezent la judecarea recursului, însă a 
formulat concluzii scrise prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei primei instanţe din perspectiva criticilor 
formulate, Curtea consideră recursul nefondat, motivat de următoarele considerente: 

Prin prezenta contestaţie recurenta contestatoare [...] a criticat măsura administratorului 
judiciar al debitoarei SC [...] SRL privind neînscrierea acesteia în tabelul preliminar cu suma de 
88.380,03 lei, reprezentând 20 lei cota de participare la capitalul social, respectiv contravaloarea 
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părţilor sociale de 5% din acesta şi 88.360,03 lei cota de profit nerepartizat aferent anilor 2007-
2011. 

Urmare a decesului asociatului debitoarei, [...], prin certificatul de moştenitor 
nr.141/23.09.2009 emis de BNP [...] în dos.nr.154/2009 se recunoaşte calitatea de unic moştenitor a 
recurentei contestatoare asupra unui număr de 3 părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare, deţinute la 
SC [...] SRL. 

Solicitarea înscrierii în tabelul preliminar a declaraţiei de creanţă privind cota de participare 
la capitalul social, respinsă ca nefondată de administratorul judiciar al debitoarei, este justificată din 
perspectiva a însăşi noţiunii de capital social. 

Aporturile reunite ale asociaţilor în vederea constituirii societăţii comerciale formează 
capitalul social, ele constituind elemente ale patrimoniului societăţii, în sensul că în patrimoniul 
societăţii trebuie să existe bunuri a căror valoare să fie cel puţin în limita capitalului social. 

Capitalul social, denumit şi capitalul nominal, reprezintă expresia valorică a totalităţii 
aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii. 

Semnificaţia juridică a capitalului social o reprezintă noţiunea gaj general al creditorilor 
societăţii, aceştia urmând a fi despăgubiţi în limita acestei garanţii. 

Despăgubirea însă nu se poate realiza sub forma solicitată de recurenta contestatoare, din cel 
puţin două motive, pe de o parte, recunoaşterea unui drept de creanţă asupra propriului aport devine 
un non sens, iar pe de altă parte, atât legea generală a societăţilor comerciale, cât şi cea specială a 
insolvenţei şi falimentului prevăd proceduri imperative de executare a capitalului social. 

Potrivit art.235 din Legea 31/1990, 
(1) În societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi în cele cu răspundere limitată, 

asociaţii pot hotărî, o dată cu dizolvarea, cu cvorumul şi majoritatea prevăzute pentru modificarea 
actului constitutiv, şi modul de lichidare a societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la 
repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau 
regularizarea lui în acord cu creditorii. 

(2) Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase 
după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim privind împărţirea 
bunurilor, va fi urmată procedura lichidării prevăzută de prezenta lege. 

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are 
loc la data radierii societăţii din registrul comerţului. 

(4) Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate 
asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în 
cartea funciară. 

La rândul său, art.237 din legea societăţilor comerciale prevede procedura de dizolvare 
urmată de lichidare, sau direct radierea în condiţiile în care nici o persoană interesată nu solicită 
judecătorului sindic în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de dizolvare numirea 
unui lichidator judiciar. 

În prima situaţie, dizolvarea urmată de lichidare dispoziţiile art.133 din Legea 85/2006, 
prevăd faptul că, dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul-sindic 
va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii falimentului şi de radiere a debitorului din registrul 
în care este înmatriculat: 

a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul în 
care toţi asociaţii persoanei juridice sau persoana fizică, după caz, solicită acest lucru în termen de 
30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special, urmând ca bunurile să 
treacă în proprietatea indiviză a asociaţilor/acţionarilor, corespunzător cotelor de participare la 
capitalul social; 
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b) în toate celelalte cazuri, procedura se închide numai după lichidarea completă a activului, 
eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont la dispoziţia 
asociaţilor sau persoanei fizice, după caz. 

Aceeaşi destinaţie către asociaţi o au bunurile şi în situaţia dizolvării urmată de radiere, caz 
în care art.237 alin.10 din legea societăţilor comerciale prevede că, bunurile rămase din patrimoniul 
persoanei juridice radiate din registrul comerţului, în condiţiile alin. (8) şi (9), revin acţionarilor. 

Se observă faptul că în ambele acte normative legiuitorul face referire la noţiunea de activ 
sau bunuri, care conduc în mod direct la noţiunea de  patrimoniu a persoanei juridice ca totalitate a 
drepturilor şi obligaţiilor şi nu la aceea de capital social. 

În condiţiile în care recurenta contestatoare este proprietarul de drept al sumei de 20 lei, 
reprezentând aportul de 5% din capitalul social al debitoarei, sumă care are ca destinaţie prioritară 
dreptul de gaj general al creditorilor societăţii, va reveni de drept acesteia după parcurgerea fazelor 
prezentate mai sus, respectiv satisfacerea creanţelor creditorilor înscrişi în tabelul definitiv. 

În ce priveşte ce priveşte declaraţia de creanţă de 88.360,03 lei reprezentând cota de profit 
nerepartizat aferent anilor 2007-2011 şi această solicitare a fost respinsă în mod corect de 
administratorul judiciar. 

Potrivit art.67 din legea societăţilor comerciale,  
    (1) Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend. 
    (2) Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social 
vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se  
plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile 
speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente 
exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă 
penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau 
prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului 
financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare. 
    (3) Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii. 
    (4) Dividendele plătite contrar dispoziţiilor alin. (2) şi (3) se restituie, dacă societatea dovedeşte 
că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o 
cunoască. 
    (5) Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor, plătite contrar prevederilor alin. (2) şi (3), se 
prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor. 
… 

Şi în cazul acestei pretenţii legiuitorul a indicat calea de urmat pentru situaţia neplăţii 
dividendelor, respectiv formularea unei acţiuni în pretenţii la instanţa de drept comun, acţiune 
supusă termenului de prescripţie general de 3 ani. 

Totodată, legiuitorul condiţionează plata dividendelor de emiterea unei hotărâri a adunării 
generale a acţionarilor înăuntrul căreia să se indice un termen de plată.  

În condiţiile în care pentru anii 2007-2008 dreptul la dividende s-a prescris, iar Hotărârea 
AGA din 30.03.2009 a stabilit că profitul nu se repartizează asociaţilor, ci se va reinvesti în 
activitatea societăţii comerciale, declaraţia de creanţă devine nefondată. 

Potrivit art.3 pct.1 din Legea 85/2006, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului 
care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, 
lichide şi exigibile. 

Codul de procedură civilă din 1865 defineşte caracterul cert şi lichid în art.379 alin.2 şi 3 în 
sensul că: 
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“Creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte 
acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. 

Creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau 
când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, fie emanând 
de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a 
stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă prin această determinare ar fi nevoie de o 
osebită socoteală. 

Caracterul exigibil al unei creanţe rezultă din faptul ajungerii acesteia la scadenţă, 
împlinirea termenului ducând la executarea acesteia”. 

În condiţiile în care caracterul cert al creanţei nu este îndeplinit, recurenta contestatoare nu se 
poate prevala nici de calitatea specială cerută de art.3 pct.6 din Legea 85/2006, respectiv cea de 
creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, ca fiind creditorul a cărui creanţă 
împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile.    

Rezultă faptul că, urmare aplicării corecte a dispoziţiilor legale prezentate mai sus, 
administratorul judiciar al debitoarei în mod corect a dispus respingerea declaraţiei de creanţă 
formulată de recurenta contestatoare, neînscriind creanţa acesteia în sumă de 88.380,03 lei în tabelul 
preliminar. 

Din cele prezentate mai sus, Curtea, în temeiul art.312 alin.1 şi 2 C.pr.civ, urmează a dispune 
respingerea recursului ca nefondat, cu consecinţa menţinerii sentinţei primei instanţe ca legală şi 
temeinică.             
 

32. Procedura insolvenţei. Deschidere procedură simplificată. Inexistența insolvenței 
vădite a debitoarei. 
 

Art. 1, 3 din Legea nr. 85/2006 
Art.2701 din Legea nr.31/1990 

 
În concepţia Legii nr. 85/2006 art.3 pct.25, procedura simplificată reprezintă procedura prin care 

debitorul ce îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.1 alin.2 intră direct în procedura falimentului, fie odată 
cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de observaţie de maxim 60 de zile, timp în care 
vor fi analizate elementele cuprinse în art.1 alin.2 lit.”c” şi lit.”d”. 

În considerarea valorii reduse a creanţei, împrejurarea potrivit căreia creditoarea are posibilitatea 
aplicării prevederilor art.178 alin.1 C.pr.fiscală, conform cărora „în situaţiile în care cheltuielile de 
executare sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare 
poate aproba anularea debitelor respective”.  

Cu toate acestea, şi chiar dacă insolvenţa vădită este prezumată, prezumţia instituită de lege poate fi 
răsturnată prin dovada contrarie administrată de debitor, însă, în speţă, nu au fost depuse dovezi din care să 
rezulte că debitorul nu va putea suporta datoriile exigibile angajate, ştiut fiind că iminenţa insolvenţei 
trebuie dovedită de cel care o invocă. 

Astfel, probatoriul administrat în cauză face dovada că lichidatorul a fost desemnat în această 
calitate de ORC Constanţa la data de 24.05.2007, ori, faţă de perioada mare de timp scursă de la data 
numirii sale, nu se poate susţine existenţa „insolvenţei vădite a debitoarei”, care presupune trecerea unui 
interval de doar 90 de zile de la scadenţa creanţelor neachitate.  

 
Decizia civilă nr. 340/10.04.2014 

        Dosar nr. 1922/118/2013 
 

 Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă şi înregistrată sub 
nr.1922/118/2013, debitoarea SC [...] SRL, prin lichidator [...], a solicitat ca prin hotărâre 
judecătorească, să se dispună: 

- deschiderea procedurii falimentului, în formă simplificată faţă de societate; 
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- să se numească, în calitate de lichidator judiciar [...]. 
Motivând acţiunea, s-a susţinut în esenţă că societatea a fost dizolvată de drept, în temeiul 

art. 237 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, deci se încadrează în categoria comercianţilor prevăzuţi de 
art. 1 alin 2 lit. e din Legea 85/2006 şi că în urma notificărilor emise de lichidator a formulat 
declaraţie de creanţă DGFP, care invocă o creanţă în cuantum de 6800 lei. 

Prin Sentinţa civilă nr.486/25.03.2013 Tribunalul Constanţa respinge ca nefondată 
cererea formulată de S.C. [...] SRL, reţinând în esenţă următoarele: 

Potrivit art. 1 alin. 2 lit. e din Legea 85/2006, procedura simplificată se aplică debitorilor 
aflaţi în stare de insolvenţă, care se încadrează în categoria societăţilor comerciale dizolvate anterior 
formulării cererii introductive. 
 Insolvenţa este definită de art. 3 pct. 1 din lege ca fiind “acea stare a patrimoniului 
debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata 
datoriilor exigibile; insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile 
de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori”. 
 Insolvenţa vădită presupune că debitorul se află într-o evidentă şi acută criză de lichidate, iar 
dificultăţile financiare sunt grave, pasivul debitorului fiind de o valoare semnificativă, concluzie 
care se desprinde şi din interpretarea art. 3 pct. 12, care impune creditorului o anumită valoare prag 
pentru formularea cererii de deschiderii a procedurii. 
 Reţinând că o asemenea cerinţă nu este reglementată expres şi pentru cererea debitorului, 
scopul legii, astfel cum este definit de art. 2, nu poate fi atins, instanţa de fond a apreciat că, atât 
timp cât recuperarea creanţelor împotriva averii debitoarei în această procedură presupun efectuarea 
de cheltuieli semnificative (minim 3000 lei - onorariu lichidator judiciar, la care se adaugă cheltuieli 
privind notificările şi publicitatea), în raport cu valoarea datoriilor care îndeplinesc cerinţele 
caracterului cert, lichid şi exigibil. 
 În acest sens, instanţa de fond a reţinut că DGFP invocă o creanţă în valoare de 6800 lei, 
constatată prin titlu executoriu, din care rezultă că termenul de plată a fost 24.05.2007, dată  în 
raport de care dreptul la acţiune al creditoarei pentru valorificarea creanţei sale este prescris, nefiind 
depuse înscrisuri care să ateste demararea oricărei proceduri judiciare pentru recuperarea creanţei şi 
care să fie apte de a întrerupe cursul prescripţiei. 
 Pe de altă parte, reţine instanţa de fond, chiar dacă s-ar aprecia că DGFP este în termenul de 
prescripţie pentru a obţine executarea titlului executoriu, se are în vedere valoarea redusă a creanţei 
declarate, care nu acoperă cheltuielile de procedură, iar în considerarea valorii reduse a creanţei, 
creditoarea are posibilitatea aplicării prevederilor art. 178 alin 1 C.pr.fiscală, conform cărora, în 
situaţiile în care cheltuielile de executare sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării 
silite, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective.  

Se mai reţine că lichidatorul [...] a fost desemnat în această calitate de ORC Constanţa la data 
de 24.05.2007, ori, faţă de perioada mare de timp scursă de la data numirii sale, nu se poate susţine 
existenţa insolvenţei vădite a debitoarei, care presupune trecerea unui interval de doar 90 de zile de 
la scadenţa creanţelor neachitate. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs S.C. [...] SRL prin lichidator 
judiciar [...], criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului prev. de art.304 
pct.9 Cod pr.civilă cu referire la art.3041 Cod pr.civilă şi cu aplicarea art.12 cu referire la art.1 
alin.2 lit.e, art.3 pct.1 lit.a din Legea nr.85/2006, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Greşit instanţa de fond nu a avut în vedere că, în speţă, sunt aplicabile disp.art.1 alin.2 
lit.e şi ale art.3 pct.1 lit.a din Legea nr.85/2006”, societatea înregistrând datorii faţă de debitorul 
DGFP în cuantum de 6.800 lei, creanţa nefiind prescrisă şi scadentă de mai mult de 90 de zile. 

Se învederează că societatea nu deţine bunuri, astfel cum rezultă din informaţiile furnizate de 
Primăria Tuzla şi Eforie, aflându-se în insolvenţă vădită, insolvenţa fiind prezumată atunci când 
datoria este scadentă mai mult de 90 de zile şi nu este achitată, şi deoarece în speţă această 
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prezumţie relativă nu a fost răsturnată, greşit instanţa de fond a dispus respingerea acţiunii ca 
nefondată. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, în raport cu probatoriul administrat şi având în 
vedere susţinerile părţilor, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în 
sensul respingerii recursului ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Datorită importanţei, complexităţii şi consecinţelor procedurii insolvenţei, legiuitorul a 
înţeles în conţinutul art.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, să reglementeze 
cele două proceduri şi anume: procedura generală şi procedura simplificată. 

În concepţia Legii nr. 85/2006 art.3 pct.25, procedura simplificată reprezintă procedura 
prin care debitorul ce îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.1 alin.2 intră direct în procedura 
falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de observaţie de 
maxim 60 de zile, timp în care vor fi analizate elementele cuprinse în art.1 alin.2 lit.”c” şi lit.”d”. 

Din definiţia rezultată din textul de lege citat, se reţine de Curte că procedura simplificată 
poate fi de două feluri: 

- procedura simplificată fără perioada de observaţie; 
- procedura simplificată cu perioada de observaţie, 

definiţia corespunzând exact mecanismului procedurii simplificate în toate situaţiile, astfel: 
- procedura poate fi deschisă de debitor sau de creditori  şi judecătorul-sindic 

cunoaşte cauzele care împiedică reorganizarea – caz în care judecătorul-sindic dispune direct 
deschiderea procedurii de faliment – procedura simplificată fără perioada de observaţie; 

- procedura poate fi deschisă de creditori şi judecătorul-sindic nu cunoaşte cauzele 
care împiedică reorganizarea – caz în care judecătorul-sindic dispune intrarea în procedura de 
observaţie, după care, în baza raportului administratorului judiciar, are loc trecerea la faliment – 
procedura simplificată cu perioada de observaţie. 

Coroborând dispoziţiile textelor legale arătate, Curtea constată că procedura simplificată se 
aplică comercianţilor persoane fizice şi asociaţiilor familiale aflate în stare de insolvenţă, dar şi 
entităţilor prevăzute la alin.1, care se află în situaţia reglementată în mod expres de lege. 

Obligativitatea formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei revine lichidatorului, 
potrivit dispoziţiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, cu modificările ulterioare, conform cărora „În 
cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul judiciar este 
obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei”. 

În raport cu sus-menţionatele precizări, Curtea reţine că, în mod legal şi temeinic, instanţa de 
fond a avut în vedere valoarea redusă a creanţei declarate, care nu acoperă cheltuielile de procedură, 
iar în considerarea valorii reduse a creanţei, împrejurarea potrivit căreia creditoarea are posibilitatea 
aplicării prevederilor art.178 alin.1 C.pr.fiscală, conform cărora „în situaţiile în care cheltuielile 
de executare sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului 
de executare poate aproba anularea debitelor respective”.  

Dintr-o altă perspectivă, reţine Curtea că insolvenţa astfel cum este definitivă în conţinutul 
art.3 pct.1 din Legea nr.85/2006 reprezintă acea stare a patrimoniului debitorului care se 
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi 
exigibile, ea putând fi considerată „vădită” atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu 
a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. 

Cu toate acestea, şi chiar dacă insolvenţa vădită este prezumată, astfel cum susţine recurenta, 
reţine Curtea că prezumţia instituită de lege poate fi răsturnată prin dovada contrarie administrată de 
debitor, însă, în speţă, nu au fost depuse dovezi din care să rezulte că debitorul nu va putea suporta 
datoriile exigibile angajate, ştiut fiind că iminenţa insolvenţei trebuie dovedită de cel care o 
invocă. 

Astfel, probatoriul administrat în cauză face dovada că lichidatorul [...] a fost desemnat în 
această calitate de ORC Constanţa la data de 24.05.2007, ori, faţă de perioada mare de timp 
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scursă de la data numirii sale, nu se poate susţine existenţa „insolvenţei vădite a debitoarei”, care 
presupune trecerea unui interval de doar 90 de zile de la scadenţa creanţelor neachitate.  

Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă 
nefiind de natură a atrage casarea sau modificarea acesteia, motiv pentru care, în temeiul art.312 
din Codul de procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat, sub toate aspectele. 
 

33. Procedura insolvenţei. Contestație. Invocarea neîndeplinirii condiției 
voluntariatului. Corectitudinea stabilirii de către administratorul judiciar a structurii 
comitetului creditorilor. 
 

Art. 16 alin.4 din Legea nr.85/2006 
Art. 17 alin. 5 din Legea nr.85/2006 

 
           În speță sunt incidente dispoziţiile art. 16 alin.4 din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora „în cadrul 
primei şedinţe a Adunării creditorilor aceştia vor putea alege un comitet format din trei sau 5 creditori dintre 
cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se 
oferă voluntar”. 
          Dispoziţiile art. 17 alin. 5 din legea insolvenţei se referă la obligaţia creditorului desemnat în 
Comitetul creditorului de a se abţine de la vot în ipoteza în care, datorită interesului propriu, s-ar afla în 
conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură. 
          Se remarcă, prin urmare, faptul că prevederea invocată de recurentă nu instituie un caz de 
incompatibilitate a creditorului de a participa la constituirea Comitetului creditorilor, ci instituie o obligaţie 
sub aspectul modalităţii de exprimare a votului în ipoteza concretă a existenţei unui conflict de interese, în 
sarcina unui creditor care a fost deja desemnat în Comitetul creditorilor. 
          Sub acest aspect, alegaţiile referitoare la conflictul vădit de interese între societatea debitoare şi acest 
creditor, prin prisma existenţei unui reprezentant legal comun, sunt lipsite de relevanţă în această procedură, 
în care prezintă importanţă respectarea celor două criterii în alegerea membrilor Comitetului creditorilor. 
 

     Decizia civilă nr. 418/22.05.2014 
        Dosar nr. 12.027/118/2012/a2 

 
Prin Sentinţa civilă nr. 78 din 28 ianuarie 2014 pronunţată în dosar nr. 1722/118/2013 

Tribunalul Constanţa a respins contestaţia ca neîntemeiată, reţinând în esenţă următoarele : 
Potrivit art.14 alin.7 din Legea 85/2006, hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de 

judecătorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii 
respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul verbal al adunării, precum şi la cererea 
creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa 
adunării creditorilor. 
        Astfel, judecătorul sindic poate verifica hotărârea adunării creditorilor numai sub aspect de 
legalitate, verificarea oportunităţii hotărârilor luate în cadrul acestei adunări neintrând în  atribuţiile 
instanţei. 
        Controlul de legalitate a hotărârilor Adunării creditorilor vizează condiţiile în care voinţa 
creditorilor a fost exprimată, adică respectarea regulilor pe care legea le edictează pentru acest 
demers. 
        În conformitate cu prevederile art. 16 alin.4 din Legea 85/2006, „în cadrul primei şedinţe a 
Adunării creditorilor aceştia vor putea alege un comitet format din trei sau 5 creditori dintre cei cu 
creanţe garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se 
oferă voluntar”. 
        Ca atare, dacă în cadrul Adunării creditorilor au existat cinci creditori care şi-au manifestat 
intenţia de a face parte din Comitetul creditorilor, soluţia firească şi legală este aceea de a desemna 
un comitet al creditorilor format din 5 creditori. 
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        Cu privire la susţinerea contestatoarei în sensul că creditoarea SC [...] SRL a precizat că nu 
doreşte facă parte din comitet, aceasta nu se verifică în cauză, conform procesului verbal încheiat la 
data de 28.01.2013, creditoarea exprimându-şi fără echivoc această voinţă. 
        În ce o priveşte pe creditoarea [...] şi aceasta şi-a declarat intenţia de a face parte din 
Comitetul creditorilor, conform consemnărilor aceluiaşi proces verbal depus la dosar.   
        Faptul că creditoarea [...] are acelaşi reprezentant legal ca şi debitoarea SC [...] SRL, 
respectiv pe [...], nu reprezintă un motiv ce poate determina excluderea creditoarei din componenţa 
Comitetului creditorilor. 
       Potrivit art.16 alin.4 din Legea 85/2006, legea stabileşte două criterii în alegerea membrilor 
Comitetului creditorilor, voluntariatul în a participa la procedură şi ordinea valorică a creanţelor 
acceptate în tabelul creanţelor. 
      Se constată că administratorul judiciar a stabilit structura Comitetului creditorilor cu 
respectarea cerinţelor art. 16 alin.4 din Legea 85/2006, a exprimării voinţei creditorilor şi a ordinii 
valorice a creanţei deţinute de fiecare în parte. 
      În consecinţă, având în vedere că  motivele de nelegalitate invocate sunt nefondate, prin 
raportare la procedura instituită de art. 16 alin.4 din Legea 85/2006, judecătorul sindic va respinge 
contestaţia formulată împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din 28.01.2013.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC [...] SA, criticând-o pentru netemeinicie şi 
nelegalitate, cu următoarea motivaţie în esenţă:  

Prin sentinţa civila nr.78/28.01.2014, Tribunalul Constanta a apreciat ca neintemeiată 
contestaţia formulată de SC [...] SA  în calitate de creditor chirografar al debitoarei SC [...] SRL. 
Motivarea instanţei se bazează pe doua argumente principale: 

A. Susţinerile SC [...] SA în sensul că creditoarea SC [...] SRL a precizat că nu doreşte să 
facă parte din comitet, nu se verifică in cauză conform procesului-verbal incheiat la data de 
28.01.2013, această creditoare exprimându-şi fără echivoc aceasta voinţă. 

B. Faptul că creditoarea [...] are acelaşi reprezentant legal ca şi debitoarea SC [...] SRL, 
respectiv pe [...], nu reprezintă un motiv ce poate determina excluderea creditoarei din componența 
Comitetului creditorilor. 

Practic, hotărârea instanţei de fond nu este motivată iar cele două argumente enunţate nu pot 
fi primite, pentru următoarele considerente: 

Potrivit dispoziţiilor art.16 alin.4 din Legea nr.85/2006, în cadrul primei şedinţe a adunării 
creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe 
garantate, bugetari si cei chirografari, dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii, care se oferă 
voluntar. 

Creditorul SC [...] SRL (care nu a fost prezent la şedinţa adunării creditorilor) a comunicat, 
în mod expres, prin punctul de vedere transmis administratorului judiciar, că nu doreşte să facă parte 
din comitet. Această manifestare de voinţa nu a fost avută in vedere de creditorii, care au votat 
pentru ca aceasta societate sa facă parte din comitetul creditorilor. 

Legea stabileşte două criterii în alegerea comitetului creditorilor: voluntariatul în a participa 
la procedura şi ordinea valorică a creanţelor acceptate in Tabelul creanţelor. SC [...] SRL deţine o 
creanţă chirografară de 4,61% din totalul obligaţiilor debitoarei, însă in cauză nu s-a ţinut seama de 
manifestarea de voinţă transmisă în scris administratorului judiciar, în sensul că nu doreşte să facă  
parte din comitet. 

Comitetul creditorilor joacă un rol deosebit de important în procedura insolvenţei, prin 
atribuţiile prevăzute de art.17 din lege, astfel încât din acest organ trebuie să facă parte creditori 
activi, cu adevărat interesaţi de procedura concursuală, disponibili să participe la întrunirile lunare 
ale Comitetului, să analizeze necesitatea recurgerii la acţiunile prevăzute de art.81 alin.2 ori art. 138 
alin.3 din lege etc. Astfel, există o anumită simetrie între rolul comitetului creditorilor în situaţiile de 
insolvenţă a debitorilor lor şi rolul administratorilor societăţilor comerciale. 
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Legea presupune o implicare activă şi decisivă a comitetului creditorilor în buna aplicare a 
legii, ţinând cont că rolul principal al comitetului creditorilor este urmărirea interesului concursual al 
creditorilor. Numărul membrilor comitetului trebuie corelat cu complexitatea cauzei şi cu structura 
pe categorii de prioritate a creditorilor din procedură, judecătorul-sindic trebuind să se asigure că 
există o bună reprezentare a creditorilor chirografari în comitetul creditorilor. 

Conform art.16 alin.5 din lege, daca un membru al comitetului creditorilor se află,  datorita 
interesului propriu, in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la 
procedura, acesta se va abţine de la vot. 

În aceste condiţii, statutul de membri în comitetul creditorilor a SC [...] SRL şi  [...] este 
profund nelegal, aceste două  societăţi aflându-se în situaţia în care trebuie să se abţină de la orice 
vot, conform textului mai sus citat, întrucât se afla datorită interesului propriu strâns legat de 
interesul debitoarei în conflict de interese cu interesul concursual al celorlalţi creditori participanţi la 
procedura. 

SC [...] SRL este o societate din acelaşi grup cu debitoarea SC [...] SRL, conflictul de 
interese fiind dovedit de faptul că reprezentantul egal al acestei societăţi este [...], tatăl 
administratorului special al debitoarei, [...]; de calitatea de asociat pe care acesta din urmă a avut-o 
în cadrul societăţii, cât şi de faptul că sediul acestui creditor este acelaşi cu sediul debitoarei. 

Conform Hotărârii AGA nr.2/26.08.2011 publicată in Monitorul Oficial, partea a IV-a, 
nr.3393/07.09.2011, [...] - asociat şi administrator la SC [...] SRL a cesionat 12,5% din capitalul 
social deţinut la SC [...] către tatăl său  [...], acesta din urma rămânând unic asociat. De asemenea, 
prin aceeaşi hotărâre a fost schimbat sediul social in Constanta, …, la aceeaşi adresă fiind stabilit şi 
sediul social al debitoarei SC [...] SRL. 

Referitor la creditorul [...], solicită a se avea în vedere  înscrisurile aflate in dosarul de fond 
nr. 12027/118/2012, faptul că reprezentantul legal al acestui creditor este tot [...], care are şi calitatea 
de administrator special al debitoarei. 

Din corespondenţa depusă de către creditorul [...] la dosarul de fond, rezultă foarte clar faptul 
că achiziţiile  de mărfuri se făceau fie pe societatea SC [...] SRL România, fie pe [...], ambele având 
acelaşi reprezentant, respectiv pe [...]. 

De asemenea, atât în cadrul dosarului de fond şi cât şi în cadrul dosarelor asociate, toate 
cererile de angajare avocat sau alte puncte de vedere au fost semnate pentru [...], de acelaşi [...]. 
Conflictul vădit de interese între societatea debitoare şi societatea creditoare ce are şi calitatea de 
membru în comitetul creditorilor este cu atât mai accentuat cu cât sediul social al societăţii [...] este 
in Germania, …, la aceeaşi adresă la care în anul 2011, debitoarea SC [...] SRL şi-a deschis un punct 
de lucru, conform Hotărârii AGA nr.3/04.04.2011 publicată in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, 
nr.1516/29.04.2011. Această confuzie a condus la faptul că o serie de creditori - persoane juridice 
străine nu au fost înscrişi la masa credală a debitoarei SC [...] SRL, întrucât facturile erau emise 
către [...], deşi mărfurile au fost livrate la aceeaşi adresă punct de lucru al societăţii persoana juridică 
romana şi la crearea unei creanţe fictive aparţinând [...] întrucât această factură la rândul său către 
SC [...] SRL. 

Mai mult decât atât, persoana fizică [...] deţine creanţa cea mai mare, reprezentând 21,21% 
din totalul obligaţiilor aparţinând debitoarei SC [...] SRL.  

În aceste condiţii, votul său a fost pentru un comitet al creditorilor format din [...], societate 
in cadrul căreia are calitatea de asociat şi reprezentant legal, şi SC [...] SRL, societate in cadrul 
căreia tatăl sau [...]  este asociat unic şi administrator. 

Prin urmare, concluzionând, creditorii chirografari nu au nici un fel de reprezentare în 
comitetul creditorilor, întrucât cei doi creditori mai sus amintiţi nu pot asigura imparţialitatea în ceea 
ce priveşte desfăşurarea procedurii insolvenţei în interesul tuturor creditorilor debitorului. Legea 
insolvenţei stabileşte că procedura insolvenţei este una colectivă şi totodată concursuală, în 
consecinţa, toţi creditorii trebuie să beneficieze de un  tratament egalitar şi echitabil. 
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În cazul de fată, scopul legii a fost înfrânt, creditorii chirografari fiind reprezentanţi de doua 
societăţi al căror interes este strâns legat de interesul debitoarei. 

În aceste condiţii, se impune in condiţiile art.14 alin.7 din lege, desfiinţarea parţială a 
hotărârii Adunării creditorilor pentru motivele de nelegalitate mai sus detaliate, adică nerespectarea 
normelor pe care legea le edictează pentru acest demers. 

Prin Întâmpinare, SC [...] SRL a solicitat respingerea ca nefondat a recursului  formulat 
împotriva Sentinţei Civile nr. 78/28.01.2014 pronunţata de către Tribunalului Constanta, cu 
consecinţa menţinerii acesteia ca temeinică şi legală şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de 
judecată ocazionate de prezenta acţiune. 
 SC [...], prin Întâmpinare a solicitat respingerea recursului formulat de către S.C [...] 
S.R.L. cu consecinţa rămânerii ca legală şi temeinică a Sentinţei  civile nr. 78/28.01.2014 pronunţată 
de Tribunalul Constanţa in dosarul nr. 1722/118/2013. 

Analizând recursul promovat, prin prisma motivelor invocate de recurentă, CURTEA 
îl apreciază nefondat, pentru următoarele considerente: 

Analiza hotărârii recurate relevă antamarea de către judecătorul fondului a tuturor motivelor 
invocate prin contestaţia dedusă judecăţii, critica din recurs referitoare la nemotivarea hotărârii fiind 
vădit neîntemeiată. 
           În cauză sunt incidente dispoziţiile art. 16 alin.4 din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora „în 
cadrul primei şedinţe a Adunării creditorilor aceştia vor putea alege un comitet format din trei sau 
5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori 
în ordinea valorii, care se oferă voluntar”. 
           Analiza textului precitat relevă aşadar existenţa următoarelor condiţii necesar a fi îndeplinite 
pentru alegerea comitetului creditorilor: să fie vorba de primii 20 creditori cu creanţe garantate, 
bugetari şi cei chirografari, respectiv aceştia să se ofere voluntar în a participa la procedura de 
desemnare. 
          Recurenta-contestatoare reclamă neîndeplinirea de către creditoarea SC [...] SRL a condiţiei 
voluntariatului în participarea la procedură. 
          Analiza probatoriului administrat în primă instanţă relevă însă respectarea în speţă a condiţiei 
analizate, în condiţiile în care la dosarul de fond se află depus procesul-verbal al Adunării 
Creditorilor încheiat la 28.01.2013 cu ocazia întrunirii în vederea desemnării Comitetului 
creditorilor în condiţiile art. 16 alin.4 din legea nr. 85/2006. Astfel, la fila 68 se află consemnată 
poziţia creditorului SC [...] SRL, în sensul că acesta s-a propus ca membru în comitet. 
          În acest context, Curtea constată că în cauză era îndeplinită condiţia voluntariatului în 
participarea la procedură cu privire la acest creditor, câtă vreme poziţia iniţială a societăţii, la care se 
referă recurenta, de refuz în participarea la constituirea comitetului, a fost modificată prin 
propunerea expresă de participare. 
          Referitor la creditorul [...], critica recurentei priveşte încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. 5 din 
legea nr. 85/2006 prin desemnarea sa ca membru în Comitetul creditorilor. 
         Critica este neîntemeiată, în condiţiile în care dispoziţiile legale invocate de recurentă 
reprezintă de fapt prevederile art. 17 alin. 5 din legea insolvenţei. 
          Or, aceste dispoziţii se referă în fapt la obligaţia creditorului desemnat în Comitetul 
creditorului de a se abţine de la vot în ipoteza în care, datorită interesului propriu, s-ar afla în 
conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură. 
          Se remarcă, prin urmare, faptul că prevederea invocată de recurentă nu instituie un caz de 
incompatibilitate al creditorului de a participa la constituirea Comitetului creditorilor, ci instituie o 
obligaţie sub aspectul modalităţii de exprimare a votului în ipoteza concretă a existenţei unui 
conflict de interese, în sarcina unui creditor care a fost deja desemnat în Comitetul creditorilor. 
          Sub acest aspect, alegaţiile recurentei referitoare la conflictul vădit de interese între societatea 
debitoare şi acest creditor, prin prisma existenţei unui reprezentant legal comun, sunt lipsite de 
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relevanţă în această procedură, în care, aşa cum corect a reţinut judecătorul fondului, prezintă 
importanţă respectarea celor două criterii în alegerea membrilor Comitetului creditorilor. 
          Se apreciază astfel că în mod corect judecătorul fondului a constatat  stabilirea de către 
administratorul judiciar a structurii Comitetului creditorilor cu respectarea cerinţelor art. 16 alin.4 
din Legea 85/2006. 

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea constată neîntemeiat recursul declarat 
de contestatoare, urmând a-l respinge în temeiul dispoziţiilor art. 496 alin. 1 NCPC, menţinând ca 
temeinică şi legală sentinţa instanţei de fond. 

 
34. Procedura insolvenţei. Respingerea cererilor privind constatarea calităţii de 

creditor al debitoarei prin efectul subrogaţiei legale şi de renunţare la judecată. 
 

Art.20 alin.1 lit.k, art.66 şi art.72 din Legea nr.85/2006 
Art.132 alin.1 din Legea nr.85/2006 

 
          Procedura de insolvenţă se desfăşoară prin intermediul practicianului în insolvenţă, intervenţia 
judecătorului sindic fiind justificată doar de necesitatea rezolvării eventualelor probleme litigioase 
intervenite, circumscrise art.11 din lege. 
           Abilitatea de a constata calitatea de creditor aparţine administratorului judiciar care are, potrivit 
art.20 alin.1 lit. k, art.66 şi art.72 din Legea nr.85/2006, atribuţia de a verifica declaraţiile de creanţă şi de a 
întocmi tabelul creanţelor împotriva debitorului, judecătorul sindic având doar competenţa de a soluţiona o 
eventuală contestaţie împotriva măsurii dispuse de administratorul judiciar în acest sens. 
         Se constată că judecătorul sindic a încălcat competenţa prevăzută de lege, conferind calitatea de parte, 
respectiv creditor îndreptăţit să participe la procedură, unei persoane ce nu justifica o astfel de legitimare 
procesuală în cauză. 
          Totodată, având în vedere că achitarea în întregime a creanţelor societății a fost făcută fără 
parcurgerea unei faze de lichidare a patrimoniului, în lipsa unor dispoziţii speciale aplicabile într-o astfel de 
situaţie, devin incidente în cauză dispoziţiile privitoare la situaţii asemănătoare, respectiv disp. art.132 alin.1 
din Legea nr.85/2006, potrivit cu care „O procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau 
lichidare pe bază de plan va fi închisă, prin sentinţă, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată 
asumate în planul confirmat.” 
          Închiderea procedurii în temeiul art.132 alin.1 nu are niciun efect asupra personalităţii juridice a 
societăţii debitoare, care va continua să fiinţeze şi să-şi desfăşoare activitatea comercială ca şi până la 
momentul deschiderii procedurii de insolvenţă. 

Decizia civilă nr. 432/28.05.2014 
        Dosar nr. 421/88/2013/a2 

 
          Prin sentinţa civilă nr.583/14.03.2014 Tribunalul Tulcea a respins excepţia de inadmisibilitate 
a cererii de închidere a procedurii formulate de asociatul societăţii debitoare [...], a constatat că 
asociatul [...] a devenit singurul creditor al debitoarei SC [...] SRL Tulcea prin efectul subrogaţiei 
legale prevăzute de art.1596 Cod civil; în baza art.246 Cod procedură civilă a luat act de cererea de 
renunţare la judecată formulată de [...]; a respins cererea de deschidere a procedurii falimentului în 
procedură simplificată faţă de debitoarea SC [...] SRL Tulcea formulată de administratorul judiciar 
[...] şi a dispus închiderea procedurii faţă de debitoarea SC [...] SRL.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că prin sentinţa civilă 
nr.2814/28 mai 2013 a fost admisă cererea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea 
nr.85/2006 formulată de creditoarea DGFP Tulcea şi s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă 
în formă generală faţă de debitoarea SC [...] SRL Tulcea, în temeiul art.3 pct.24 raportat la art.1 alin. 
(1) şi art.33 alin. (6) din lege. 

A fost desemnat în calitate de administrator judiciar [...] şi s-a stabilit termen limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei data de 15 iulie 2013. 
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În cauză au fost formulate cereri de admitere a creanţei de către creditoarele DGFP Tulcea şi 
Primăria Municipiului Tulcea. Administratorul judiciar a întocmit şi înregistrat la grefa instanţei 
tabelul preliminar şi tabelul definitiv al tuturor obligaţiilor asupra averii debitoarei în care au fost 
înscrise creditoarele DGFP Tulcea, cu o creanţă în sumă de 489.614 lei şi Primăria Municipiului 
Tulcea, cu o creanţă în sumă de 10.763 lei. 

Asociatul societăţii debitoare [...] a făcut dovada că a achitat în întregime celor două 
creditoare sumele cu care acestea au fost înscrise în tabelul creditorilor, creditoarea DGFP Tulcea 
confirmând cu adresa nr.40754/17.02.2014 încasarea sumei de 489.614 lei. Prin aceeaşi adresă 
creditoarea a arătat că debitoarea nu înregistrează niciun alt debit faţă de aceasta. 

Cu adresa nr.715/17.02.2014 administratorul judiciar a comunicat asociatului [...] cuantumul 
cheltuielilor pe care le-a făcut în cadrul procedurii, acestea fiind în sumă de 30.016,70 lei, iar acesta 
a făcut dovada achitării acestei sume către administratorul judiciar. 

S-a reţinut că, potrivit art.1596 lit. c) Cod civil, subrogaţia se produce în folosul celui care a 
fost obligat împreună cu alţii sau pentru alţii, având interes să stingă datoria, iar, în cauză, interesul 
asociatului [...] de a stinge datoria către DGFP Tulcea derivă din faptul că prin Decizia nr.2555/11 
decembrie 2012 emisă de DGFP - AFP Tulcea s-a decis angajarea răspunderii solidare a acestuia în 
vederea realizării creanţelor fiscale în sumă de 479.984 lei. 

Potrivit art.1594 alin. (1) Cod civil, subrogaţia este consimţită de creditor atunci când, 
primind plata de la un terţ, îi transmite acestuia, la momentul plăţii, toate drepturile pe care le avea 
împotriva debitorului. 

Potrivit alin.2 al aceluiaşi articol, subrogaţia operează fără consimţământul debitorului. 
În aceste condiţii, [...] s-a subrogat în drepturile celor două creditoare, calitate în care a 

solicitat să se ia act că renunţă la judecata cauzei. 
Din actele depuse la dosarul cauzei după deschiderea procedurii, prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primite, înregistrată de Tribunalul Tulcea la data de 12.06.2013, astfel cum sunt 
prevăzute de art.28 din lege, rezultă atât îndeplinirea obligaţiilor impuse de procedură pentru 
stabilirea activului şi pasivului societăţii, cât şi pentru întocmirea tabelului creditorilor, precum şi 
din definitivarea tabelului creditorilor, astfel că susţinerile administratorului judiciar cu privire la 
cererea de deschidere a falimentului debitoarei în procedură simplificată pentru acoperirea unor 
debite ce nu au fost înscrise în tabel sunt nefondate. 

Societatea debitoare nu mai are salariaţi de cel puţin 3 ani, iar menţiunile invocate de către 
administratorul judiciar din bilanţul contabil nu-şi au nicio justificare deoarece, sub un prim aspect, 
drepturile salariale invocate sunt prescrise, fiind mai vechi de cinci ani, şi, sub un al doilea aspect, 
aceste aspecte au fost analizate de către administratorul judiciar la momentul întocmirii tabelului 
definitiv rectificat, pe baza documentelor contabile existente la dosarul cauzei, comunicate de către 
administratorul statutar. 

Instanţa a reţinut, de asemenea, că după înregistrarea tabelului definitiv, numai titularii 
creanţelor înregistrate în tabelul definitiv pot să participe la desfăşurarea procedurii. 

Potrivit art.2 din Legea nr.85/2006 „Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri 
colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă.” 

În speţă, scopul deschiderii procedurii faţă de debitoare a fost realizat, pasivul acesteia fiind 
acoperit. 

În aceste condiţii, instanţa a considerat că este neîntemeiată cererea administratorului 
judiciar de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată. 

Potrivit art.149 din Legea nr.85/2006 „Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura 
compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial şi ale 
Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolvenţă, publicat în Jurnalul Oficial 
al Comunităţilor Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000”. 
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Astfel, instanţa a luat act, în temeiul art.246 Cod procedură civilă, de cererea de renunţare la 
judecată formulată de [...] şi a dispus închiderea procedurii, considerând neîntemeiată susţinerea 
administratorului judiciar în sensul inadmisibilităţii acestei cereri formulate de [...]. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC [...] SRL prin administrator 
judiciar [...] şi [...], criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică. 

 S-a solicitat admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea hotărârii recurate ca 
urmare a incidenţei în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă, 
iar, în subsidiar, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.3 teza I din Codul de procedură civilă, să se 
dispună modificarea în tot a sentinţei atacate în sensul respingerii cererii de închidere a procedurii 
insolvenţei şi admiterii cererii de deschidere a procedurii simplificate a falimentului, cu trimiterea 
cauzei la instanţa de fond în vederea deschiderii procedurii falimentului în formă simplificată. 

Arată recurentul că hotărârea pronunţată de instanţa de fond a fost dată cu încălcarea 
formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art.105 alin. (2) Cod procedură civilă, 
fiind incident motivul de recurs reglementat de art.304 pct.5 Cod procedură civilă, precum şi cu 
greşita aplicare a legii, respectiv a art.1596 din Codul civil, situaţie în care sunt incidente dispoziţiile 
art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă. 

Astfel,  în cauză nu a operat subrogarea între [...] şi cei doi creditori ale căror creanţe au fost 
achitate (respectiv DGFP Tulcea şi Primăria Tulcea), iar instanţa în mod greşit a dispus închiderea 
procedurii insolvenţei, deşi în concret societatea nu se regăsea în niciunul dintre cazurile 
reglementate de dispoziţiile Secţiunii 8 a Capitolului IV al Legii 85/2006, care reglementează 
cazurile de închidere a procedurii insolvenţei. 
 În susţinerea motivului de recurs întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.5 Cod procedură civilă, 
arată că, deşi instanţa s-a pronunţat asupra faptului că ar fi operat o subrogaţie a asociatului [...] în 
drepturile creditorilor debitoarei şi asupra cererii de renunţare la judecată formulate de către acesta, 
aceste două aspecte nu au fost supuse dezbaterii contradictorii a părţilor, aspect ce rezultă din 
cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 21 februarie 2014. 
 În această situaţie, administratorul a fost pus în imposibilitatea de a-şi exprima punctul de 
vedere cu privire la următoarele aspecte: dacă erau îndeplinite condiţiile pentru a opera subrogaţia 
conform art.1596 Cod civil, condiţii care în opinia sa nu erau îndeplinite, dacă persoana care a 
formulat cererea de renunţare la judecată avea calitatea de a solicita acest lucru, având în vedere că 
numai titularul cererii de chemare în judecată poate formula o cerere de renunţare la judecată, iar în 
cadrul procedurii insolvenţei o asemenea calitate o deţine numai creditorul îndreptăţit să participe la 
procedura insolvenţei, respectiv acel creditor căruia i s-a admis o cerere de creanţă şi care este 
înregistrat în tabelul de creanţe, condiţii care nu erau îndeplinite în cazul de faţă, dacă 
administratorul judiciar era de acord cu cererea de renunţare la judecată având în vedere că, potrivit 
art.246 alin.4 Cod procedură civilă, dacă părţile au intrat în dezbaterea fondului, situaţie incidentă în 
cazul de faţă, renunţarea la judecată se putea face numai cu acordul său. 

Mai mult decât atât, instanţa de fond nu a respectat normele care guvernează procedura 
insolvenţei, care statuează că în situaţiile în care apar modificări cu privire la creanţele înscrise în 
tabelul de creanţe se impune rectificarea acestuia în acest sens. Ori, în cazul de faţă, dacă instanţa ar 
fi considerat că debitoarea a rămas cu un unic creditor, se impunea a fi acordat un termen de 
judecată pentru rectificarea tabelului de creanţe. 
 Susţine recurentul că prin Legea nr.194/2009 a fost aprobată OUG nr.19/2008 pentru 
modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală, fiind modificate dispoziţiile art.1751 ale 
Codului de procedură fiscală, cu privire la cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, pentru realizarea unei cesiuni fiind necesară realizarea unei 
proceduri de achiziţie publică, procedură ce nu a avut loc.  
 În ceea ce priveşte aplicabilitatea lit.c a art.1596 Cod civil susţine că faţă de creditorul 
Primăria Tulcea asociatul [...] nu era obligat în solidar cu acesta, iar faţă de creditorul DGFP Tulcea 
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nu există la acest moment vreo hotărâre care să permită antrenarea răspunderii în solidar a 
asociatului [...], astfel încât textul de lege menţionat de către instanţa de fond nu este incident în 
cauză. 
 Mai arată că, prin dispoziţiilor art.131 - 134 din Legea nr.85/2006, legiuitorul român a 
reglementat expres situaţiile în care poate înceta procedura insolvenţei, acestea fiind expres şi 
limitativ prevăzute de lege, neputându-se deroga de la acestea. 
 Corelativ, instanţa de fond observând că erau îndeplinite condiţiile prevăzute de art.107 alin. 
1 lit. D şi condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.85/2006 trebuia să aprobe raportul 
administratorului judiciar prin care se propunea intrarea în faliment în procedură simplificată şi să 
dispună intrarea debitoarei în faliment în procedură simplificată. 
 În concluzie, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi, în principal, să se 
dispună casarea hotărârii recurate ca urmare a incidenţei în cauza a motivului de recurs prevăzut de 
art.304 pct.5 Cod procedură civilă, iar, în subsidiar, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.3 teza I din 
Codul de procedură civilă, să se dispună modificarea în tot a sentinţei atacate în sensul respingerii 
cererii de închidere a procedurii insolvenţei şi admiterii cererii de deschidere a procedurii 
simplificate a falimentului şi trimiterea cauzei la instanţa de fond în vederea deschiderii procedurii 
falimentului în formă simplificată. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.304 pct.5 şi 9 Cod procedură civilă. 
Intimatul creditor, prin apărătorul ales, a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea recursului declarat de debitoare ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de 
instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 
 Cu privire la motivele de recurs invocate de recurenta debitoare prin administrator judiciar, 
arată că instanţa de fond în mod corect a urmat procedura instituită de legea specială, iar mai mult 
decât atât dispoziţiile art.105 alin.1 şi 2 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile în speţă, în 
cauză fiind vorba de actele de procedură efectuate de judecătorul legal învestit cu soluţionarea 
cauzei. 

Totodată, solicită să se aprecieze că textul de lege invocat stabileşte imperativ condiţia 
existenţei unei vătămări ce nu se poate înlătura decât prin anularea actelor de procedură, ori în 
cauză, nu s-a produs nicio vătămare, iar scopul Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei a fost 
atins în sensul că pasivul debitoarei aflate în insolvenţă a fost acoperit, cheltuielile de procedură au 
fost şi acestea achitate, iar singurul creditor nu doreşte continuarea procedurii. 

Faţă de această situaţie, este evident că recurenta debitoare nu are niciun interes în 
promovarea prezentului recurs, atâta timp cât procedura a fost închisă ca urmare a voinţei singurului 
creditor. 
 Referitor la afirmaţiile recurentei, prin administrator judiciar, în sensul că nu au fost 
respectate principiul contradictorialităţii şi dreptul la apărare, solicită să se observe că acestea sunt 
simple susţineri contrazise de probele administrate în cauză şi de situaţia de fapt.  
 Creditorul a depus la dosarul cauzei şi a înmânat reprezentantului recurentei, [...], toate 
înscrisurile avute în vedere de instanţa de judecată la pronunţarea hotărârii, părţile au formulat 
apărări cu privire la acestea. 
 Susţine că singurul motiv menit să justifice acest demers este acela că administratorul 
judiciar are propriile sale interese, pe care doreşte să le împlinească prin orice mijloc, nesocotind 
faptul că în calitatea sa de administrator al acesteia este răspunzător pentru acţiunile sale şi 
reprezintă interesele creditorului care nu doreşte continuarea procedurii şi a solicitat închiderea 
dosarului.  

Din actele depuse la dosarul cauzei de către administratorul statutar, [...], în conformitate cu 
art.28 din lege, după deschiderea procedurii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
recepţionată de Tribunalul Tulcea la data de 12.06.2013, acesta a îndeplinit toate obligaţiile impuse 
de procedură pentru stabilirea activului şi pasivului societăţii, respectiv pentru întocmirea tabelului 
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creditorilor, tabel ce a fost întocmit şi au fost înscrise în acesta toate creanţele ce au îndeplinit 
condiţiile cerute de lege pentru înscrierea lor, astfel că deschiderea falimentului în procedură 
simplificată nu se justifică. 
 În ceea ce priveşte achitarea debitelor de către creditor prin subrogaţie de drept, arată că în 
baza Deciziei de angajare a răspunderii solidare nr. 25555/11.12.2012, emisă de către 
D.G.F.P./A.F.P. Tulcea, a fost obligat în solidar cu societatea la suportarea acestor debite, drept 
urmare interesul său în stingerea debitelor este evident şi de necontestat. 

Arată că interesul subzistă şi din faptul că în afară de calitatea de administrator, deţine şi 
calitatea de asociat cu o pondere majoritară la capitalul social, iar continuarea activităţii comerciale 
a acestei societăţi îi aduce beneficii materiale directe prin prisma dividendelor. 

Raportat la acest interes personal, direct şi material, născut în persoana administratorului, 
instanţa de fond în mod judicios a constatat îndeplinirea cumulativă prevăzute de art.1596 alin 1 lit. 
c) din Codul civil. 

 Normele indicate în cuprinsul cererii de recurs cu privire la cesiunea creanţelor fiscale 
administrative de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv art.175 ind. 1 ale Ordinul de 
procedură fiscală au fost abrogate, astfel că solicită ca instanţa să înlăture motivele invocate prin 
prisma nerespectării acestei norme. 

Drept urmare, subrogaţia de drept s-a îndeplinit şi produce efecte juridice în sensul art.1597 
din Codul civil, ca urmare a recunoaşterii şi primirii plăţilor efectuate de către foştii creditori pentru 
recurenta debitoare, singura consecinţă firească fiind că asociatul a devenit unicul creditor al 
societăţii. 

În privinţa creanţei pe care a deţinut-o Primăria Municipiului Tulcea, solicită să se constate 
că aceasta a fost achitată ulterior intervenţiei subrogaţiei de drept conferite de art.1596 alin.1 lit. c 
din Codul civil faţă de DGFP Tulcea, astfel că la momentul achitării creanţei către această 
creditoare, [...] avea deja calitatea de creditor, fiind aplicabile dispoziţiile art.1596 alin.1 lit. a) din 
Codul civil. 

În această calitate recunoscută de lege a formulat cerere de renunţare la judecată, motiv 
pentru care instanţa în mod legal a luat act de voinţa sa. 
 Cu privire la cererea de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată, 
promovată şi susţinută de administratorul judiciar, arătă că instanţa în mod legal a respins-o având în 
vedere dispoziţiile art.54 alin.2 din Legea 85/2006. 

Decizia este legală şi temeinică întrucât art.54 alin.2 din Legea 85/2006, ar putea fi aplicabil 
în speţă doar dacă debitorul se încadrează în criteriile limitativ prevăzute la art.1 alin.2 din lege. 
Dacă în privinţa cerinţelor de la pct.3 şi 4 nu există niciun fel de controversă, în privinţa punctelor 1 
şi 2 face următoarele precizări: 

Aşa cum rezultă din documentele depuse în şedinţa publică de către reprezentantul 
administratorului judiciar, debitoarea, pe lângă bunurile identificate de către administratorul statutar 
prin cererea depusă la dosar, respectiv acţiuni la alte societăţi, ar mai deţine şi mijloace fixe, 
respectiv autoturisme, deci este de necontestat că cerinţa impusă de pct. 1 al alin.2 nu este 
îndeplinită. 

În privinţa cerinţei prevăzute la pct.2 alin.2 art.1 din lege, solicită să se constate că 
administratorul statutar a depus toate documentele impuse de art.28, documente printre care se 
regăsesc balanţe de verificare, bilanţ, situaţia creditorilor, situaţia conturilor, situaţia imobilizărilor, 
situaţia transferurilor patrimoniale, etc. 

Astfel, nici această cerinţă nu este îndeplinită pentru a se putea dispune deschiderea 
procedurii falimentului. 
 Consideră că cererea de trecere la faliment nu a fost formulată decât în interes personal şi 
nicidecum prin subrogare legală în interesul vreunuia dintre creditori.  
 Pentru toate apărările formulate, solicită respingerea recursului ca nefondat. 
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         Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este fondat 
în parte. 
         Se reţine că, într-adevăr, atât constatarea calităţii de creditor, cât şi renunţarea la judecată nu au 
fost puse în discuţia părţilor, aspectele reţinute de instanţă în motivarea soluţiei fiind invocate după 
închiderea dezbaterilor, prin concluzii scrise, situaţie în care au fost încălcate principiile 
contradictorialităţii şi dreptului la apărare, fiind incidente disp. art.304 pct.5 Cod procedură civilă. 
          În ceea ce priveşte subrogarea asociatului [...] în drepturile creditorilor şi posibilitatea acestuia 
de a renunţa la judecata cererii privind procedura de insolvenţă, Curtea reţine că, potrivit art.11 
alin.2 din Legea nr.85/2006, atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al 
activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură 
judiciară aferente procedurii insolvenţei. 
          Prin urmare, procedura de insolvenţă se desfăşoară prin intermediul practicianului în 
insolvenţă, intervenţia judecătorului sindic fiind justificată doar de necesitatea rezolvării 
eventualelor probleme litigioase intervenite, circumscrise art.11 din lege. 
           Instanţa de recurs reţine astfel că abilitatea de a constata calitatea de creditor aparţine 
administratorului judiciar care are, potrivit art.20 alin.1 lit.k, art.66 şi art.72 din Legea nr.85/2006, 
atribuţia de a verifica declaraţiile de creanţă şi de a întocmi tabelul creanţelor împotriva debitorului, 
judecătorul sindic având doar competenţa de a soluţiona o eventuală contestaţie împotriva măsurii 
dispuse de administratorul judiciar în acest sens. 
          În virtutea acestor competenţe legale, administratorul judiciar este cel care poate să constate o 
eventuală subrogaţie în drepturile creditorilor, procedând la modificarea tabelului de creanţe în mod 
corespunzător, judecătorul sindic neavând posibilitatea, în lipsa unei contestaţii împotriva măsurii 
luate de administratorul judiciar, de a constata calitatea de creditor a asociatului [...] şi de a-l 
introduce în procedură, fără ca acesta să aibă o creanţă trecută în tabelul creanţelor debitorului.    
         În acest sens, art.3 pct.8 din lege defineşte „creditorul îndreptăţit să participe la procedura 
insolvenţei” ca fiind „acel creditor care a formulat şi căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o 
cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelele de creanţe contra debitorului întocmite în 
procedură”. 
          Ori, în condiţiile în care asociatul [...] nu a adresat administratorului judiciar o cerere de 
înscriere a creanţei sale în tabelul obligaţiilor debitoarei, cerere admisă, acesta nu poate avea 
calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei, cu toate consecinţele ce decurg 
dintr-o astfel de calitate. 
         Curtea constată astfel că judecătorul sindic a încălcat competenţa prevăzută de lege, conferind 
calitatea de parte, respectiv creditor îndreptăţit să participe la procedură, unei persoane ce nu 
justifica o astfel de legitimare procesuală în cauză. 
          În situaţia dată, se constată că asociatul [...] nu avea dreptul de a formula o cerere de renunţare 
la judecată, o atare cerere putând fi formulată exclusiv de către creditorii menţionaţi în tabel. 
          Referitor la cererea de trecere la procedura falimentului formulată de către administratorul 
judiciar, Curtea reţine că instanţa a dat o soluţie legală, nefiind incident motivul prev. de art.304 
pct.9 Cod procedură civilă. 
           Astfel cum este definită la art.3 pct.23, prin procedura falimentului se înţelege procedura de 
insolvenţă concursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii 
acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este 
înmatriculat. Scopul instituirii unei astfel de proceduri este subsumat scopului general al legii 
enunţat la art.2, respectiv instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului 
aflat în insolvenţă. 
         În condiţiile în care administratorul judiciar nu poate justifica acest scop, dat fiind faptul că 
întregul pasiv al debitoarei, astfel cum rezultă din tabelul obligaţiilor debitoarei, a fost acoperit, în 
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mod corect judecătorul sindic a respins cererea de trecere la faliment, lichidarea bunurilor debitoarei 
fiind lipsită de finalitate. 
          În egală măsură, având în vedere că achitarea în întregime a creanţelor SC [...] SRL a fost 
făcută fără parcurgerea unei faze de lichidare a patrimoniului, Curtea constată că, în lipsa unor 
dispoziţii speciale aplicabile într-o astfel de situaţie, devin incidente în cauză dispoziţiile privitoare 
la situaţii asemănătoare, respectiv disp. art.132 alin.1 din Legea nr.85/2006, potrivit cu care „O 
procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau lichidare pe bază de plan va fi închisă, prin 
sentinţă, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate în planul confirmat.” 
          Închiderea procedurii în temeiul art.132 alin.1 nu are niciun efect asupra personalităţii juridice 
a societăţii debitoare, care va continua să fiinţeze şi să-şi desfăşoare activitatea comercială ca şi până 
la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă. 
          Împrejurarea că o astfel de situaţie nu a fost expres reglementată prin lege nu poate determina 
inadmisibilitatea cererii de închidere a procedurii, cerere formulată de asociat ca persoană interesată 
de menţinerea în fiinţă a societăţii şi de continuarea activităţii sociale. Curtea apreciază că, în 
condiţiile în care întregul pasiv al societăţii a fost acoperit, menţinerea deschisă a procedurii ar avea 
consecinţe profund negative din punct de vedere economic, consecinţe ce s-ar răsfrânge în final 
asupra asociaţilor, ceea ce ar înfrânge nu numai scopul legii, dar şi principiul echităţii. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt fondate în parte, 
urmează a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi a modifica în parte hotărârea recurată în sensul 
respingerii cererilor formulate de [...] privind constatarea calităţii de creditor al debitoarei prin 
efectul subrogaţiei legale şi de renunţare la judecată. Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii. 

 
35. Procedura insolvenţei. Contestație împotriva hotărârii adunării creditorilor 

debitoarei. Experți desemnați de practicianul în insolvență intr-un dosar penal, în afara 
cadrului procedurii insolvenței. 
 

Art.23, 49 din Legea nr.85/2006 
 

          În mod corect judecătorul sindic a reţinut ca fiind aplicabil în speţă art.23 din Legea 85/2006, având 
în vedere că este singura normă legală ce permite practicianului în insolvenţă să desemneze persoane de 
specialitate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. Faptul că numirea experţilor s-a făcut într-un dosar 
penal, în afara cadrului procedurii insolvenţei, nu schimbă cu nimic situaţia deoarece atribuţiile 
administratorului judiciar pot depăşi, în condiţiile prevăzute de lege, limitele procedurii, una dintre 
atribuţiile sale principale fiind aceea a reprezentării debitoarei în alte cauze în care aceasta poate fi 
implicată. 
          În niciun caz măsura aprobată nu poate fi considerată o activitate curentă, ce poate fi încadrată în 
condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, potrivit art.49 din lege, dat fiind faptul că activitatea 
curentă a unei societăţi este subsumată scopului pentru care acea societate a fost înfiinţată, respectiv 
realizarea de operaţiuni comerciale în scopul obţinerii unui profit, ori angajarea şi plata unor experţilor nu 
reprezintă o astfel de operaţiune. Chiar şi efectuarea unor activităţi comerciale, ce depăşesc condiţiile unei 
activităţi curente, sunt supuse aprobării comitetului creditorilor, aşa încât nici din această perspectivă nu ar 
putea fi validată hotărârea. 
          În cauză s-a reţinut că angajarea specialiştilor nu a fost aprobată de comitetul creditorilor, acesta 
având dreptul, potrivit legii, de a aprecia asupra necesităţii şi oportunităţii angajării unor asemenea 
cheltuieli din patrimoniul debitoarei.     
 

     Decizia civilă nr. 442/28.05.2014 
        Dosar nr. 430/2010/a19 

 
Creditoarele SC [...] SRL şi Banca [...] Sucursala Bucureşti au formulat, în temeiul art.14 

alin.7 şi 8 din Legea nr.85/2006, contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor debitoarei SC 
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[...] SRL din data de 05.04.2013, solicitând să se dispună desfiinţarea acesteia ca nelegală raportat la 
decizia adoptată cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi. 

În şedinţa de judecată din 17.06.2013, în cauză au formulat cerere de intervenţie accesorie 
intervenientele [...] şi [...], cerere de intervenţie admisă în principiu prin încheierea interlocutorie 
din data de 28.06.2013. 

Prin Sentinţa civilă nr.103/03.02.2014, Tribunalul Constanţa a admis cererile conexe 
formulate de contestatorii SC [...] SRL şi Banca [...] – Sucursala Bucureşti şi a desfiinţat 
hotărârea adunării creditorilor aparţinând debitoarei SC [...] SRL din data de 05.04.2013. A 
respins ca nefondate cererile de intervenţie accesorii formulate de intervenientele [...] şi [...]. 

Pentru a dispune astfel, judecătorul sindic a reţinut că obiectul contestaţiei îl reprezintă 
analizarea legalităţii adunării creditorilor din data de 05.04.2013, în cadrul căreia s-a decis ca plata 
onorariului experţilor asistenţi desemnaţi de debitoare cu ocazia expertizei contabile efectuate în 
cadrul dosarului penal nr. 220/D/P/2009 al DIICOT Timişoara, respectiv 321.850 lei pentru fiecare 
expert asistent, să fie suportat din fondurile proprii ale debitoarei. 

Fără a se contesta că în respectiva adunare s-au respectat atât îndeplinirea condiţiilor de vot 
şi de prezenţă, judecătorul sindic a apreciat că hotărârea se circumscrie nelegalităţii, atât timp cât în 
cauză nu a existat o hotărâre a comitetului creditorilor prin care să fie aprobată angajarea celor doi 
experţi asistenţi în dosarul penal şi nicio hotărâre a adunării creditorilor în acest sens. 

Ori, conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 85/206, administratorul judiciar va putea 
angaja persoane de specialitate şi se va stabili remuneraţia acestora doar cu aprobarea comitetului 
creditorilor, tocmai în vederea îndeplinirii atribuţiilor practicianului. 

S-a apreciat că prin adoptarea unei decizii în cadrul adunării creditorilor prin care se aprobă 
plata cuantumului onorariilor experţilor asistenţi se eludează dispoziţiile legale sus amintite şi însuşi 
scopul iniţierii procedurii, respectiv îndestularea masei credale. 

S-a motivat de către instanţă că s-ar putea susţine de către intimaţi şi intervenienţi că în cauză 
nu suntem în ipoteza dispoziţiei art.23 din Legea nr. 85/2006, punct de vedere neîmpărtăşit de către 
judecătorul sindic dat fiind că respectivul cuantum urmează a fi suportat din averea debitoarei, deşi 
experţii nu au calitatea de creditori sau creditori curenţi ai debitoarei. 

Aceasta întrucât nu suntem nici în ipoteza art.49 din legea insolvenţei, articol care stabileşte 
că administratorul special va continua în perioada de observaţie doar activităţile curente, pentru alte 
operaţiuni ce exced acestui domeniu fiind necesară aprobarea comitetului creditorilor, ori angajarea 
unor experţi asistenţi nu reprezintă o activitate curentă în derularea procedurii. 

A apreciat instanţa că nici invocarea dispoziţiilor art.18 din OG nr.2/2000 nu validează 
hotărârea contestată deoarece în cauză se solicită plata cuantumului onorariului expertului parte din 
fondurile proprii ale debitoarei, deşi desemnarea experţilor a fost determinată de reprezentarea 
convenţională a intereselor unor persoane fizice în cadrul unei cauze penale. 

Aşadar, s-a reţinut că, atât timp cât desemnarea experţilor parte s-a efectuat în afara rigorilor 
procedurii insolvenţei, respectiv supunerii aprobării desemnării experţilor parte comitetului 
creditorilor şi necesitatea acesteia pentru procedura concursuală, adoptarea unei decizii cu privire la 
plata acestora în cadrul adunării creditorilor este lovită de nulitate, sens în care singurul remediu 
procesual este desfiinţarea deciziei din data de 05.04.2013. 
           Instanţa a considerat că sunt fără relevanţă juridică susţinerile intervenientelor potrivit cu care 
desemnarea lor era cunoscută în cauză, ba chiar mai mult în şedinţa de judecată din data 16.10.2012 
creditorii contestatori au fost de acord cu numirea aceloraşi experţi pentru soluţionarea obiecţiunilor 
la raportul de expertiză contabilă, atât timp cât efectuarea unei plăţi de către o persoană juridică 
aflată sub protecţia Legii nr.85/2006 este guvernată de norme restrictive cu caracter imperativ, astfel 
încât măsura adoptată să nu evingă scopul procedurii. 

S-a reţinut că, fără a minimaliza complexitatea lucrării şi faptul că prestaţia a fost efectuată 
de către interveniente, respectiva plată nu poate fi efectuată din fondurile proprii ale debitoarei în 
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absenţa unei decizii de desemnare a nominalizării experţilor parte de către comitetul creditorilor sau 
de adunarea creditorilor. 

S-a mai reţinut că, faptul că intervenientele au încheiat un contract de prestări servicii, 
respectiv un act adiţional la contractul de prestări servicii, nu vine să susţină validitatea hotărârii 
adoptate sau să o confirme, dat fiind că acest contract de prestări servicii este încheiat ulterior 
deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei SC [...] SRL, contract de prestări servicii care nu are 
valenţa unei activităţi curente în înţelesul procedurii speciale şi nici nu a fost supus analizei 
comitetului creditorilor. 

Împotriva hotărârii menţionate au declarat recurs creditorii [...], [...] şi [...], cât şi 
creditorul [...], care au criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

I. Recursul creditorilor [...], [...] şi [...].  Recurenţii au susţinut următoarele critici: 
          1. Motivele de anulare reţinute nu privesc nelegalitatea hotărârii, ci aspecte de netemeinicie a 
ei. 

În acest sens, recurenţii au arătat că, potrivit art.14 alin.7 din lege, hotărârile adunării 
creditorilor pot fi desfiinţate pentru nelegalitate, adică atunci când: adunarea creditorilor nu a fost 
legal convocată, adunarea creditorilor nu a fost legal constituită sau nu s-a întrunit votul cerut de 
lege. 

Ori, hotărârea prin care s-a aprobat plata onorariului pentru cele două experte asistent 
desemnate de către SC [...] SRL în dosarul penal nr.220/D/P/2009 este un act managerial şi ţine de 
aspectul de oportunitate a hotărârii, care nu poate fi cenzurat de către judecătorul sindic, şi 
nicidecum de nelegalitate, aşa cum greşit s-a reţinut. 

În sprijinul celor susţinute, recurenţii au arătat că practica judiciară este constantă în această 
privinţă, textul art.14 alin.7 din Legea 85/2006 nelăsând loc de interpretări. 

Ori, din moment ce în sentinţa atacată s-a reţinut că, fără a se contesta că în respectiva 
adunare s-au respectat condiţiile de vot şi de prezenţă, judecătorul sindic era obligat să respingă cele 
două contestaţii. 

2. În mod greşit s-a reţinut că în speţă sunt incidente disp. art.23 din Legea 85/2006 şi a 
înlăturat în mod nejustificat apărările privind incidenţa în cauză a disp. art.49 din Legea 
insolvenţei, precum şi pe cele ale art.18 din OG nr.2/2000. 

Recurenţii au arătat că art.23 din Legea 85/2006 se referă la angajarea de către 
administratorul judiciar a unor experţi în cadrul procedurii insolvenţei, ori în speţa de faţă este vorba 
de un dosar penal în care debitoarea SC [...] SRL are calitatea de parte acuzată, iar experţii au fost 
propuşi pentru susţinerea apărării şi, implicit, pentru protejarea masei credale. 

3. Judecătorul sindic nu a ţinut cont nici de faptul că cererea de numire a experţilor asistenţi 
din partea debitoarei SC [...] SRL în dosarul nr.220/P/2009 a fost formulată în numele societăţii de 
avocatul angajat de societatea debitoare şi validat de adunarea creditorilor; numirea experţilor 
asistenţi s-a făcut prin ordonanţă a procurorului; periodic a fost adus la cunoştinţa adunării 
creditorilor stadiul desfăşurării expertizei financiar contabile, adunarea creditorilor luând cunoştinţă 
de acest lucru; niciunul dintre creditori nu a formulat vreo obiecţie cu privire la munca experţilor 
asistenţi; munca experţilor asistenţi s-a făcut în folosul debitoarei şi ea a avut un volum 
impresionant, iar onorariile pretinse au fost considerabil mai mici decât cele ale experţilor judiciari. 

4. Cadrul procesual pentru judecarea celor două contestaţii nu a fost legal stabilit, potrivit 
disp.art.14 alin.8 din Legea 85/2006 în dosar trebuind să fie citaţi ca intimaţi toţi creditorii 
debitoarei. 

În drept, au invocat art.304 pct.9 cod procedură civilă. 
 

II. Recursul creditorului [...]. 
Creditorul [...] a criticat aceeaşi hotărâre, invocând dispoziţiile art.304 pct.4, 7, 8 şi 9 şi 

art.3041 din Codul de procedură civilă de la 1865, sub următoarele aspecte: 
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Prima instanţă a încălcat dispoziţiile art.14 alin.7 din Legea insolvenţei, întrucât, deşi 
admite că nu există motive de nelegalitate cu privire la Hotărârea Adunării Creditorilor S.C. [...] 
S.R.L. din data de 05.04.2013, o anulează totuşi, întemeind motivarea acestei măsuri pe criticile 
contestatoarelor cu privire la motivele de oportunitate care au stat la baza hotărârii respective.  

Procedând în această manieră, prima instanţă a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti, 
imixtionând în activitatea economică a societăţii debitoare. 

În ceea ce priveşte cauzele de nelegalitate, recurentul consideră că instanţa trebuia să 
analizeze exclusiv aspectele ce ţin de condiţiile de convocare, cvorum şi vot cu privire la ordinea de 
zi, respectiv dacă acea adunare a fost constituită potrivit legii, dacă decizia s-a adoptat cu 
respectarea dispoziţiilor art.15 alin.1, şi anume majoritatea prin valoare, respectiv dacă au fost 
consemnate în procesul verbal al adunării poziţiile creditorilor prezenţi. 

De asemenea, contrar celor statuate de prima instanţă, legalitatea hotărârii adunării 
creditorilor din data de 05.04.2013 putea fi cenzurată exclusiv prin prisma dispoziţiilor art.13, 14 şi 
15 alin.1 şi 2 din Legea insolvenţei, condiţii care au fost riguros îndeplinite. Astfel, potrivit 
dispoziţiilor art.13 din Legea insolvenţei, la data de 29.03.2013, administratorul judiciar [...] a 
convocat prin BPI 5520 Adunarea generală a creditorilor S.C. [...] S.R.L. - în insolvenţă, convocarea 
creditorilor s-a făcut conform art.14 alin.1 din Legea insolvenţei, având prevăzută ordinea de zi a 
şedinţei: „prezentarea şi reanalizarea solicitării primite din partea doamnelor expert contabil [...] şi 
[...], privind achitarea onorariului pentru activitatea prestată în calitate de expert asistent în dosarul 
penal 220/D/P/2009 şi luarea unor hotărâri în consecinţă", deci au fost respectate prevederile legale 
şi cu privire la acest aspect. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.15 alin.1 din Legea insolvenţei, la adunarea 
din 05.04.2013 au fost prezenţi creditori ce deţin creanţe în cuantum de 359.805.955,51. lei, 
reprezentând 91,79% din totalul creanţelor înscrise la data adunării în Tabelul preliminar de creanţe 
al debitoarei SC [...] SRL, iar, în conformitate cu prevederile art.15 alin.2 din Legea insolvenţei, 
hotărârea ce face obiectul analizei a fost adoptată cu participarea creditorilor ce deţin creanţe 
reprezentând 55,09% din totalul celor înscrise în tabelul preliminar, iar decizia de a se aproba 
solicitarea primită din partea experţilor asistenţi, privind achitarea onorariului pentru activitatea 
prestată în calitate de experţi asistenţi în dosarul nr. 220/D/P/2009, a fost adoptată cu votul a 60,01% 
din totalul creanţelor prezente la această dată la adunare. 

Prima instanţă a pronunţat o hotărâre cu încălcarea legii şi a interpretat greşit actul dedus 
judecăţii, nesocotind flagrant dispoziţiile art.1178 şi 1240 din Codul civil atunci când a reţinut că nu 
există acordul organelor societăţii debitoare de a angaja serviciile experţilor asistenţi în dosarul 
penal nr. 220/D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara. 

Astfel, în mod nelegal prima instanţă a apreciat că anularea Hotărârii Adunării Generale a 
S.C. [...] S.R.L. din 05.04.2013, prin care s-a aprobat solicitarea doamnelor expert contabil [...] şi 
[...] privind achitarea onorariului pentru activitatea prestată de acestea în calitate de expert asistent în 
dosarul penal 220/D/P/2009, ar putea fi dispusă pe considerentul că "nu a existat o hotărâre a 
comitetului creditorilor prin care să fi fost aprobată angajarea celor doi experţi asistenţi în dosarul 
penal şi nicio hotărâre a adunării creditorilor în acest sens". 

Practic, prima instanţă a pus semnul egalităţii între existenţa unui act juridic şi proba 
acestuia, deşi cele două noţiuni sunt diferite. 

Din probele administrate în cauză rezultă că atât Adunarea generală, cât şi Comitetul 
creditorilor şi-au dat acordul (în formă consensuală) ca doamnele expert să presteze activitatea 
pentru care au solicitat remuneraţia, iar acest fapt este probat de faptul că în cadrul şedinţei 
Comitetului creditorilor din data de 07.12.2011, la punctul 9 de pe ordinea de zi, s-a inserat şi 
„prezentarea adresei primite din partea experţilor contabili judiciari [...], [...] şi [...] privind plata 
onorariului total provizoriu şi luarea unei hotărâri cu privire la aceasta." Dl avocat [...], în calitate de 
apărător al debitoarei S.C. [...] S.R.L. în dosarul penal, s-a prezentat personal la şedinţa respectivă şi 
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a învederat participanţilor că a depus o cerere în dosarul penal prin care a solicitat completarea 
ordonanţei procurorului din data de 25.03.2011, prin care s-a încuviinţat efectuarea expertizei 
contabile şi numirea experţilor judiciari, în sensul numirii experţilor parte, obiectivelor de expertiză 
şi plata acestor experţi.  

Este evident că, atâta vreme cât a solicitat procurorului să se pronunţe cu privire la cererea 
S.C. [...] S.R.L. de a i se încuviinţa participarea la expertiză a unor experţi asistenţi, a fost mandatat 
de către societate să formuleze această cerere. Or, este de necontestat că, la momentul când domnul 
avocat [...] a formulat cererea adresată procurorului, contractul de prestări servicii dintre societate şi 
cele două doamne expert, fusese deja încheiat, chiar dacă nu fusese încorporat într-un înscris. 

Recurentul creditor susţine că un raţionament de tip contrar nu poate fi acceptat, având în 
vedere demersurile pe care av. [...] le-a făcut în dosarul penal în numele si pentru S.C. [...] S.R.L., 
demersuri pe care nu le-ar fi putut face în absenţa unui mandat expres în acest sens din partea 
clientului. Ca efect al acestor demersuri, prin Ordonanţa din data de 25.03.2011 procurorul a dispus 
efectuarea unei expertize financiar contabile de către experţii [...], [...], [...] care vor răspunde la 
toate întrebările fixate de către procuror, învinuiţi şi părţi civile, iar la fila 10 ultimul alineat din 
Ordonanţă organul de urmărire penală dispune: „în realizarea raportului de expertiză, experţii 
oficiali vor conlucra cu experţii asistenţi propuşi de învinuiţi şi părţile civile, poziţia acestora 
urmând a fi regăsită în Raportul de expertiză, ce va fi finalizat până la data de 25.06.2011 când va fi 
înaintat acestui organ." 

Mai arată că din faptul că niciunul dintre creditori nu s-a opus demersului avocatului [...], 
prima instanţă trebuia să desprindă prezumţia acordului creditorilor de a angaja experţii asistenţi, în 
speţă fiind incidente dispoziţiile art.1240 din Codul civil 2011, care reglementează în mod expres 
formele de exprimare a consimţământului. Voinţa poate fi manifestată şi printr-un comportament 
care, potrivit legii, convenţiei părţilor, practicilor statornicite între acestea sau uzanţelor, nu lasă 
nicio îndoială asupra intenţiei de a produce efecte juridice corespunzătoare.  

Prima instanţă trebuia să ţină seama şi de dispoziţiile art.1178 din Codul civil 2011, potrivit 
cu care "contractul se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor dacă legea nu impune o 
anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă". 

Procedând în această manieră, prima instanţă a interpretat greşit actul dedus judecăţii, fapt ce 
atrage nelegalitatea hotărârii atacate. 

Prima instanţă a aplicat greşit legea, atunci când a reţinut în mod greşit incidenţa în speţa 
dedusă judecăţii a dispoziţiilor art.23 din Legea insolvenţei. 

Faptul că onorariul experţilor asistenţi trebuie suportat din patrimoniul debitoarei nu 
prezumă, ex ipso, incidenţa dispoziţiilor art.23 din Legea insolvenţei, deoarece acest articol se referă 
la angajarea de către administratorul judiciar a unor experţi în cadrul procedurii insolvenţei, iar în 
prezentul litigiu angajarea experţilor s-a făcut într-un dosar penal ce are ca obiect infracţiuni 
economice în care debitoarea SC [...] SRL are atât calitatea de învinuit, cât şi calitatea de parte 
responsabilă civilmente.  

Este evident că orice condamnare a S.C. [...] S.R.L ar fi de natură să atragă consecinţe 
substanţiale asupra patrimoniului societăţii, iar experţii asistenţi au fost angajaţi pentru susţinerea 
apărării, apărare menită să asigure inclusiv protecţia masei credale.  

În aceste circumstanţe, alegaţiile instanţei cu privire la art.23 din Legea insolvenţei sunt fără 
legătură cu cauza, motivarea hotărârii fiind străină de natura pricinii. 

În mod greşit s-a reţinut că angajarea celor doi experţi asistenţi, nefiind un act de gestiune 
curentă, ar fi de natură să evingă scopul procedurii concursuale a insolvenţei. Dimpotrivă, 
activitatea prestată de experţii asistenţi a fost necesară, având în vedere caracterul complex al 
acuzaţiilor penale reţinute în seama S.C. [...] S.R.L. şi s-a dovedit a fi o măsură conservatorie şi de 
apărare a patrimoniului societăţii şi implicit a masei credale. 
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În dosarul penal evocat, debitoarea [...] S.R.L a avut iniţial doar calitatea de parte 
responsabilă civilmente în raport cu învinuita [...] (asociat unic şi administrator al societăţii), însă 
ulterior a fost începută urmărirea penală şi împotriva acesteia, devenind învinuită în baza Rezoluţiei 
de începere a urmăririi penale din data de 01.06.2012, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor „de 
constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit 
de grave, gestiune frauduloasă cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, uz 
de fals, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, spălare de bani prev. de art.7 
alin. 1 din Lg. 39/2003, art.215 ind. 1 alin. 1, 2 CP cu aplic. art.41 alin. 2 C.P., art.214 alin. 1 CP cu 
aplic. art.41 alin. 2 C.P., art.288 al. 1 CP cu aplic. art.41 alin. 2 CP, art.291 CP cu aplic. art.41 alin. 2 
CP., art.290 CP. cu aplic art.41 alin. 2 CP, art.23 lit. a,b,c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin. 2 
C.P., totul cu aplic. art.33 lit.a CP, în temeiul prev. de art. 228 alin.1 din CPP, art. 209 CPP şi art. 
218 CPP". 

Mai mult, prin Ordonanţa din 01.06.2012, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a luat împotriva S.C. [...] S.R.L. măsuri asigurătorii: instituirea unui sechestru asigurător, în 
vederea reparării pagubei, asupra conturilor bancare deţinute de învinuita S.C. [...] S.R.L., precum şi 
aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile aparţinând S.C. [...] S.R.L., respectiv 
asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 1310,7579 ha, aceste măsuri asigurătorii antamând într-o 
manieră neechivocă pericolul ca patrimoniul societăţii să fie destinat îndestulării părţilor civile în 
cadrul procesului penal, fapt ce este de natură să aducă o atingere evidentă intereselor tuturor 
creditorilor care sunt înscrişi la masa credală. 

Aşa fiind, chiar dacă s-ar admite ad absurdum că instanţa ar fi putut în mod legal a analiza în 
cadrul contestaţiilor şi oportunitatea actelor debitoarei, este absolut evident că activitatea desfăşurată 
de cei doi experţi asistenţi a deservit interesele debitoarei, context în care "pretextul" de nulitate 
afirmat de prima instanţă apare ca fiind un formalism lipsit de substanţă, care relevă, o dată în plus, 
caracterul vădit nelegal al hotărârii judecătoreşti atacate. 

Concluzionând, recurentul creditor arată că Adunarea generală a S.C. [...] S.R.L. din 
05.04.2013 a fost convocată în condiţii de legalitate, iar cvorumul şi votul au întrunit cerinţele legale 
ale textului art.15 din Legea 85/2006, hotărârea Adunării fiind legală. 

În drept, recursul este întemeiat pe baza art.8 din Legea nr. 85/2006 raportat la dispoziţiile 
art.11 lit.i) şi 149 din acelaşi act normativ, corelate cu dispoziţiile art.3041 raportat la art.304 pct.4, 
7, 8 şi 9 din Codul de procedură civilă de la 1865. 

Intimata contestatoare Banca [...] - Sucursala Bucureşti, Agenţia Timişoara, prin 
întâmpinarea la recursul formulat de [...], a solicitat respingerea acestuia ca nefondat şi menţinerea 
hotărârii instanţei de fond ca legală şi temeinică. 

Totodată, a solicitat în temeiul dispoziţiilor art.art.274 Cod de procedură civilă, obligarea 
părţilor adverse la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. 

Intimatul [...], administrator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, a depus Note scrise prin care 
a solicitat respingerea recursurilor ca nefondate. 

Examinând recursurile prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurenţi, dar şi 
potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că sunt nefondate. 
          Astfel, sintetizând argumentele susţinute de recurenţi, se reţine că acestea vizează următoarele 
aspecte:  

1. motivele susţinute de către reclamanţi nu constituie motive de nelegalitate a hotărârii, ci 
ţin de oportunitatea unor măsuri cu caracter managerial luate în cadrul procedurii;  

2. instanţa a aplicat în mod greşit disp. art.23 din Legea 85/2006 şi a înlăturat nejustificat 
disp. art.49 din Legea insolvenţei, precum şi ale art.18 din OG nr.2/2000; 

3. judecătorul sindic nu a ţinut seama de faptul că desemnarea celor doi experţi asistenţi în 
dosarul penal s-a făcut de către avocat în baza unui mandat expres al debitoarei, cu 
acordul organelor acesteia, măsura fiind acceptată şi validată de adunarea creditorilor; 
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4. activitatea prestată de experţii asistenţi a fost necesară, având în vedere caracterul 
complex al acuzaţiilor penale reţinute în seama S.C. [...] S.R.L. şi s-a dovedit a fi o măsură 
conservatorie şi de apărare a patrimoniului societăţii şi implicit a masei credale. 
           În ceea ce priveşte motivele de nelegalitate a hotărârii adunării creditorilor, Curtea consideră 
că acestea nu sunt limitate la nelegalitatea formală, dedusă din încălcarea condiţiilor expres 
reglementate de art.13, 14 şi 15 din Legea nr.85/2006 pentru convocare şi cvorum, ci ele pot fi 
reţinute ori de câte ori se constată o încălcare a dispoziţiilor legale, încălcare de natură a înfrânge 
scopul derulării procedurii insolvenţei, respectiv acela de a acoperi pasivul societăţii debitoarei, şi 
implicit de natură a vătăma interesele creditorilor implicaţi în procedură. 
           O altă interpretare ar conduce la ideea că, în condiţiile respectării dispoziţiilor menţionate, 
majoritatea creditorilor ar putea lua orice hotărâre contrară Legii nr.85/2006, fără ca o astfel de 
hotărâre să poată fi cenzurată de judecătorul sindic. 
          De asemenea, Curtea apreciază că hotărârea luată de creditori nu constituie doar o măsură ce 
ţine de managementul procedurii, a cărei oportunitate nu poate fi analizată de judecătorul sindic. 
          Cuantumul ridicat al onorariului aprobat pentru plata experţilor parte desemnaţi în dosarul 
penal face ca măsura luată să nu se încadreze într-o simplă operaţiune managerială, ci să fie un 
veritabil act de dispoziţie de natură a greva în mod grav patrimoniul debitoarei, cu consecinţe directe 
asupra intereselor creditorilor. 
          Instanţa de recurs constată că în mod corect judecătorul sindic a reţinut ca fiind aplicabil în 
speţă art.23 din lege, având în vedere că este singura normă legală ce permite practicianului în 
insolvenţă să desemneze persoane de specialitate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. Faptul că 
numirea experţilor s-a făcut într-un dosar penal, în afara cadrului procedurii insolvenţei, nu schimbă 
cu nimic situaţia deoarece atribuţiile administratorului judiciar pot depăşi, în condiţiile prevăzute de 
lege, limitele procedurii, una dintre atribuţiile sale principale fiind aceea a reprezentării debitoarei în 
alte cauze în care aceasta poate fi implicată. 
          În niciun caz măsura aprobată nu poate fi considerată o activitate curentă, ce poate fi încadrată 
în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, potrivit art.49 din lege, dat fiind faptul că 
activitatea curentă a unei societăţi este subsumată scopului pentru care acea societate a fost 
înfiinţată, respectiv realizarea de operaţiuni comerciale în scopul obţinerii unui profit, ori angajarea 
şi plata unor experţilor nu reprezintă o astfel de operaţiune. Chiar şi efectuarea unor activităţi 
comerciale, ce depăşesc condiţiile unei activităţi curente, sunt supuse aprobării comitetului 
creditorilor, aşa încât nici din această perspectivă nu ar putea fi validată hotărârea. 
          Referitor la modalitatea în care s-a ajuns la desemnarea experţilor parte în dosarul penal, 
Curtea apreciază lipsite de relevanţă aserţiunile recurenţilor privind existenţa unui mandat expres dat 
de debitoare avocatului în acest sens, precum şi aprobarea tacită a unui astfel de mandat din partea 
creditorilor. Aşa cum a arătat şi judecătorul sindic, nu s-a contestat niciun moment efectuarea 
lucrării de către experţi şi nici nu s-a pus la îndoială complexitatea expertizei, ci s-a reţinut că 
angajarea specialiştilor nu a fost aprobată de comitetul creditorilor, acesta având dreptul, potrivit 
legii, de a aprecia asupra necesităţii şi oportunităţii angajării unor asemenea cheltuieli din 
patrimoniul debitoarei.     
          În privinţa cadrului procesual stabilit de instanţa de fond, Curtea reţine că recurenţii nu 
justifică un interes în a invoca lipsa de citare a altor părţi în cauză, nefiind dovedită nicio vătămare 
din acest punct de vedere. 
          Curtea constată astfel că hotărârea judecătorului sindic este legală şi temeinică, nefiind 
incidente niciun dintre motivele de casare ori modificare prevăzute de art.304 punctele 4, 7, 8 şi 9 
Cod procedură civilă. 
        Pentru considerentele expuse, apreciind criticile formulate de recurenţi nefondate, urmează a 
respinge recursurile ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă.  
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36. Procedura insolvenţei. Contestație. Modalitate de stingere a debitelor. Autoritate de 
lucru judecat. 
 

Art.1016-1020 din Noul Cod Civil 
 

Creanţa solicitată de creditoare a fost irevocabil constatată printr-o hotărâre judecătorească, 
Sentinţa civilă nr. 1273/22.04.2013, care are putere de lucru judecat cu privire la chestiunile de fapt şi de 
drept dezlegate, respectiv efectul pozitiv al unei hotărâri judecătoreşti, care se opune contestatoarei în 
prezenta cauză, respectiv debitoarea supusă procedurii insolvenţei, care se manifestă ca prezumţie, venind să 
demonstreze modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în raporturile dintre 
părţi, fără posibilitatea de a se statua diferit prin prezenta hotărâre. 

Ceea ce se contestă este modul de stingere a debitelor, ori faţă de dispoziţiile art.1016-1020 din 
NCC, cât şi faţă de faptul că facturile ce atestă creanţa contestatoarei aveau scadenţa ulterioară scadenţei, 
luând în considerare faptul că judecătorul sindic s-a pronunţat cu privire la penalităţi de întârziere prin 
hotărârea invocată mai sus, se constată legalitatea hotărârii recurate, neputând fi încălcat principiul puterii 
lucrului judecat. 
 

     Decizia civilă nr. 466/11.06.2014 
        Dosar nr. 14990/118/2012/a1.1 

 
Prin Sentinţa civilă nr.113 din 17.01.2014 Tribunalul Constanţa, a admis în parte 

contestaţia formulată de debitoarea SC [...] SRL, în contradictoriu cu intimata creditoare SC [...] 
SRL şi intimata administrator judiciar [...] şi a constatat ca a intervenit compensarea creanţelor 
părţilor, până la concurenta sumei de 221.796,61 lei, creditoarea SC [...] SRL urmând sa fie înscrisă 
in tabelul definitiv cu o creanţă in valoare de 943.673,97 lei. 
 Pentru a pronunţa această soluţie judecătorul sindic a  reţinut că, astfel cum s-a stabilit cu 
autoritate de lucru judecat prin Sentinţa civilă nr. 1273/22.04.2013 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, intimata-creditoare [...] SRL deţine de împotriva debitoarei contestatoare SC [...] SRL o 
creanţă în sumă de 1.165.470,58 lei,  

În acest context, nu mai prezintă relevanţă fişa analitică a clientului [...] SRL prezentată de 
contestatoarea-debitoare [...] şi nici nu poate fi examinată altă creanţă a intimatei-creditoare [...] care 
nu a fost invocată prin declaraţia de creanţă. 

Aşadar, apărările intimatei [...] referitoare la creanţa rezultând din contractul de vânzare-
cumpărare a unei macarale, materializat prin factura nr. 1669/2012, nu mai pot fi valorificate în 
prezenta contestaţie, judecătorul-sindic urmând să stabilească doar dacă sunt întrunite condiţiile 
compensării legale între creanţa intimatei [...] în valoare de 1.165.470,58 lei şi creanţa contestatoarei 
în valoare de 465.175,10 lei. 

Conform art. 1616 NCC (incident în speţă faţă de data naşterii creanţelor), prin compensaţie 
se sting datoriile reciproce până la concurenţa celei mai mici dintre ele, iar potrivit art. 1617 alin 1 
NCC, compensaţia operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, 
oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri 
fungibile de aceeaşi natură. 

Având în vedere creanţa certă, lichidă şi exigibilă a intimatei [...] în cuantum de 1.165.470,58 
lei - astfel cum a fost stabilită prin Sentinţa civilă nr. 1273/2013 a Tribunalului Constanţa şi creanţa 
deţinută de contestatoarea [...] împotriva intimatei în cuantum de 221.796,61 lei (creanţă ce rezultă 
din actele contabile ale debitoarei, astfel cum susţine administratorul judiciar [...] şi care este 
recunoscută de intimata [...] prin întâmpinare şi notele de şedinţă ulterioare, sens în care a depus şi 
facturile ce o atestă), instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru a opera compensaţia 
legală, în sensul că ambele creanţe există între aceleaşi persoane care sunt creditor şi debitor una faţă 
de cealaltă, creanţele reciproce au ca obiect sume de bani şi sunt certe, lichide şi exigibile. 
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Judecătorul-sindic a apreciat că în cauză nu pot fi aplicate regulile stabilite pentru imputaţia 
plăţii în vederea respectării dispoziţiilor art. 1620 NCC, întrucât facturile ce atestă creanţa 
contestatoarei [...] aveau scadenţa ulterioară scadenţei facturilor ce constată creanţa intimatei [...], 
situaţie în care creanţa debitoarei [...] ar fi fost imputată atât asupra valorii totale a creanţei 
principale a intimatei [...] cât şi asupra penalităţilor de întârziere, ori judecătorul-sindic  s-a 
pronunţat deja asupra cuantumului acestor penalităţi prin Sentinţa civilă nr.1273/2013, iar efectuarea 
compensării în condiţiile arătate ar încălca autoritatea de lucru judecat relativă a hotărârii 
menţionate. 

Faţă de considerentele expuse, instanţa a constat că a intervenit compensarea creanţelor 
părţilor până la concurenţa sumei de 221.796,61 lei, creanţa intimatei creditoare [...] SRL cu care va 
fi înscrisă în tabelul definitiv fiind de 946.673,97 lei. 

Împotriva acestei soluţii, în termen legal, a formulat recurs SC [...] SRL criticând-o sub 
următoarele aspecte: 

Consideră recurenta că instanţa de fond a procedat la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti 
nelegale prin nesocotirea dispoziţiilor privind administrarea probelor respingând în mod nefondat la 
termenul din 9.12.2013 solicitarea de a se efectua proba cu expertiză contabilă care să răspundă în 
mod obiectiv apărărilor formulate prin  contestaţie. 

Motivul pentru care instanţa a dispus respingerea administrării probei a fost determinată de 
opinia că oricum instanţa se pronunţase anterior cu privire la penalităţile de întârziere prin sentinţa 
1273/2013 şi că nu mai putea opera imputaţia plăţii şi o  corectă compensare întrucât s-ar încălca 
autoritatea de lucru judecat a hotărârii menţionate. 

În opinia sa, instanţa greşit a apreciat că ar încălca principiul autorităţii de lucru judecat 
întrucât pentru existenţa autorităţii de lucru judecat se impune existenţa unei triple identităţi, părţi, 
cauză, obiect. Ori, în cauza ce a făcut obiectul dosarului 14990/118/2012/a1 contestatoarea nu a fost 
parte, contestaţia respectivă s-a judecat numai  intimata [...] şi administratorul judiciar. 

Instanţa  nu putea reţine autoritatea de lucru judecat atâta timp cât sentinţa 1273/2013 nu era 
opozabilă contestatoarei şi nu erau îndeplinite condiţiile privind tripla identitate, contestatoarea 
nefiind parte în acea cauză. 

De altfel este inexplicabil să fie admis cu titlu de principiu că între părţi a operat 
compensarea legală dar totodată să nu aplici efectele acestei compensări în totalitate în sensul de a 
permite ca pentru un debit stins prin compensare să curgă totuşi penalităţi de întârziere. 

În acest sens în măsura în care instanţa a constatat că între părţi operează compensarea legală 
trebuia să stabilească pe cale de consecinţă şi care erau debitele corect înregistrate în contabilităţile 
celor două societăţi raportat la stingerea cronologică a debitelor prin compensare, neavând nici o 
importanţă că anterior prin altă sentinţă care nu era opozabilă statuase în mod contrar, fără ca însă 
societatea să se poată apăra sau să prezinte probe în aceea cauză din care să rezulte această nouă 
situaţie. 

Pentru motivele arătate, solicită în principal, admiterea recursului, casarea hotărârii şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare în temeiul art. 312 al. 3 cod procedură civilă dat fiind faptul că 
instanţa a respins administrarea probei cu expertiză contabilă necesară pentru o corectă soluţie, iar în 
măsura în care se va trece peste aspectele de nelegalitate invocate, solicită a se reţine că hotărârea 
primei instanţe este neîntemeiată, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, schimbând natura 
ori interesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, motiv prev. de art.304 pct. 8 cod procedură 
civilă. 

Intimata SC [...] SRL prin concluziile scrise a solicitat respingerea recursului şi menţinerea 
sentinţei civile  nr.113/2014 ca temeinică şi legală, apreciind că instanţa de fond a făcut o corectă 
aplicare a normelor de drept în vigoare, raportat la temeiul juridic al acţiunii deduse judecăţii şi 
probatoriul administrat în cauză.  
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Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au 
fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9  din Codul de procedură civilă, Curtea constată 
că este nefondat pentru următoarele considerente: 

Creanţa solicitată de creditoarea SC [...] SRL a fost irevocabil constatată printr-o hotărâre 
judecătorească, Sentinţa civilă nr. 1273/22.04.2013, care are putere de lucru judecat cu privire la 
chestiunile de fapt şi de drept dezlegate, respectiv efectul pozitiv al unei hotărâri judecătoreşti, care 
se opune contestatoarei în prezenta cauză, respectiv debitoarea supusă procedurii insolvenţei, care se 
manifestă ca prezumţie, venind să demonstreze modalitatea în care au fost dezlegate anterior 
anumite aspecte litigioase în raporturile dintre părţi, fără posibilitatea de a se statua diferit prin 
prezenta hotărâre. 

Susţinerea recurentei că nu i se poate opune hotărârea judecătorească menţionată mai sus, 
deoarece nu a fost parte în proces, urmează a fi înlăturată câtă vreme, în procedura specifică 
insolvenţei, tot ce ţine de stabilirea creanţelor faţă de debitoare, în speţă recurenta, înscriere în 
tabelul preliminar şi apoi definitiv reprezintă atributul administratorului judiciar, iar o dată 
soluţionate de judecătorul sindic contestaţiile împotriva măsurilor acestuia, cele referitoare la 
admiterea sau respingerea unei creanţe, capătă putere de lucru judecat faţă de debitoare. 

Faţă de această situaţie Curtea  apreciază că în mod corect judecătorul sindic a respins proba 
cu expertiză contabilă care să răspundă obiectivelor formulate prin  contestaţie în condiţiile în care 
sigurul aspect cu putea fi verificat era modalitatea de compensare invocată în cauză, faţă de care nu 
s-a impus cu necesitate efectuarea unei asemenea lucrări. 

Ceea ce se contestă în raport de acest fapt este modul de stingere a debitelor, ori faţă de 
dispoziţiile art.1016-1020 din NCC cât şi faţă de faptul că facturile ce atestă creanţa contestatoarei 
[...] aveau scadenţa ulterioară scadenţei, luând în considerare faptul că judecătorul sindic s-a 
pronunţat cu privire la penalităţi de întârziere prin hotărârea invocată mai sus Curtea constată 
legalitatea hotărârii recurate, neputând fi încălcat principiul puterii lucrului judecat. 

Concluzionând, curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă 
nefiind de natură a atrage modificarea acesteia motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de 
procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat.  

 
37. Procedura insolvenţei – art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.  

 
Art. 22 alin. 2 din Legea 85/2006 

 
Potrivit art. 22 alin. 2 din Legea 85/2006: „în orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din 

oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere 
motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se pronunţă în camera de consiliu, de urgenţă, cu 
citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor”, iar conform alin.2 al aceluiaşi text de lege, 
„judecătorul-sindic va sancţiona administratorul judiciar cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 5.000 lei în 
cazul în care acesta, din culpă sau cu rea-credinţă, nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere 
atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic”. 
 

     Decizia civilă nr. 506/30.06.2014 
        Dosar nr. 9557/118/2012 

 
 Prin încheierea nr. 642/24.02.2014, Tribunalul Constanţa a dispus, în temeiul art. 22 alin. 
3 din Legea nr. 85/2006, amendarea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă [...] cu 
suma de 1.000 lei; în temeiul art. 24 raportat la art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, din oficiu, a 
dispus înlocuirea lichidatorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ [...] al 
debitoarei SC „[...]” SRL cu practicianul în insolvenţă [...]; a stabilit un onorariu de 3.000 lei, 
exclusiv TVA şi 10% din valoarea fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor sau recuperarea 
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creanţelor  în favoarea lichidatorului judiciar desemnat prin prezenta hotărâre şi a dispus încetarea 
atribuţiilor lichidatorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ [...]. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că lichidatorul judiciar C.I.I. [...] al 
debitoarei  SC [...] SRL nu a fost prezent la nici unul din termenele de judecată fixate în perioada 
28.01.2013 – 24.02.2014. La termenul din 25.11.2013 instanţa a pus în vedere lichidatorului judiciar 
să întocmească şi să depună la dosar raportul asupra cauzelor stării de insolvenţă în baza 
documentelor predate de societatea debitoare, însă acesta nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus la 
dosar raportul solicitat. Mai mult decât atât, se constată că rapoartele întocmite în conformitate cu 
dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea 85/2006 au conţinut aproape identic. 

Faţă de această situaţie, instanţa a constatat ca fiind incidente în cauză prevederile art.22 
alin.3 din Legea 85/2006 şi a dispus sancţionarea lichidatorului judiciar. 

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina sa, instanţa a luat şi măsura 
înlocuirii lichidatorului judiciar. 
 Împotriva acestei soluţii a declarat recurs Cabinet Individual de Insolvenţă [...], 
solicitând admiterea acestuia şi menţinerea sa în calitate de lichidator judiciar al debitoarei  SC [...] 
SRL. 
 În motivare se arată că în mod eronat judecătorul sindic a reţinut ca fiind aplicabile 
disp.art.24 rap. la art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006, întrucât nu s-a prezentat la termenele fixate în 
timpul procedurii. 
 Consideră că şi-a îndeplinit obligaţiile având în vedere că a întocmit declaraţiile fiscale ale 
societăţii falite, a procedat la analizarea documentelor financiar-contabile pentru identificarea 
cauzelor care au determinat starea de faliment a debitoarei. 
 Mai arată că judecătorul sindic a dispus o dublă sancţiune pentru aceeaşi pretinsă 
neîndeplinire a obligaţiilor lichidatorului judiciar, prin amendarea şi înlocuirea sa. 

Verificând legalitatea şi temeinicia încheierii recurate, în raport cu criticile aduse, se 
constată că recursul este nefondat, din următoarele considerente: 

Potrivit art. 22 alin. 2 din Legea 85/2006: „în orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, 
din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin 
încheiere motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se pronunţă în camera de 
consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor”, iar conform 
alin.2 al aceluiaşi text de lege, „judecătorul-sindic va sancţiona administratorul judiciar cu 
amendă judiciară de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul în care acesta, din culpă sau cu rea-credinţă, 
nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de 
judecătorul-sindic”. 

În speţă, lichidatorul judiciar C.I.I. [...] al debitoarei  SC [...] SRL nu a fost prezent la 
termenele de judecată fixate de judecătorul sindic în perioada 28.01.2013 – 24.02.2014, iar la 
termenul din 25.11.2013, deşi instanţa i-a pus în vedere să întocmească şi să depună la dosar 
raportul asupra cauzelor stării de insolvenţă în baza documentelor predate de societatea debitoare, 
acesta nu s-a prezentat şi nu a depus la dosar raportul solicitat. 

În atare situaţie, Curtea constată că sunt îndeplinite prevederile legale sus-citate, astfel că în 
mod corect judecătorul sindic a dispus, în temeiul art. 22 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, amendarea 
lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă [...] cu suma de 1.000 lei, precum şi  
înlocuirea acestuia cu practicianul în insolvenţă [...], în temeiul art. 24 raportat la art. 22 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2006. 

Pentru considerentele expuse, cum înlocuirea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de 
Insolvenţă [...] şi numirea practicianului în insolvenţă [...] în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC [...] SRL s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor legale, recursul urmează a fi respins 
ca nefondat. 
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38. Procedura insolvenţei. Cerere de antrenare a răspunderii materiale a fostului 
administrator al debitoarei pentru faptele prevăzute de art. 138 lit. a, c și e din Legea nr. 
85/2006. 
 

Art. 138, lit. a, c și e din Legea 85/2006 
 

Una dintre faptele reclamate în cererea de antrenare a răspunderii fostului administrator al 
debitoarei este cea prevăzută de art. 138, lit. a din Legea nr. 85/2006, în care se arată că insolvenţa 
societăţii comerciale poate fi cauzată prin „folosirea bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul 
propriu sau în cel al unei alte persoane.”  

 În situaţia existenţei unei discrepanţe considerabile între valoarea de piaţă a lucrărilor realizate la 
Complexul de locuinţe „[...]” şi cea a plăţilor efectuate din creditul contractat de SC [...] SRL de la [...], 
judecătorul sindic era ţinut de obligaţia de a stărui pentru aflarea adevărului, în vederea pronunţării unei 
soluţii temeinice şi legale, prin ordonarea de probe suplimentare celor propuse de părţile litigante. 

 Astfel, în calea de atac a recursului, constatând că judecătorul sindic nu a avut un rol activ pentru 
soluţionarea cauzei, va pune în vedere acestuia să ordone efectuarea unei expertize contabile care să 
stabilească modalitatea de cheltuire a creditului obţinut de debitoare de la [...], precum şi a celorlalte sume 
care au intrat în patrimoniul societăţii, aceste obiective putând fi completate cu unele suplimentare invocate 
de judecătorul cauzei sau solicitate de părţi, în măsura aprecierii relevanţei lor pentru stabilirea adevărului 
în acţiunea de atragere a răspunderii administratorului statutar al debitoarei. 
 

     Decizia civilă nr. 27/10.01.2014 
        Dosar nr. 1687/118/2011/a2 

 
            Reclamantul [...], în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, a formulat, 
în temeiul art.138 lit. a şi c din Legea 85/2006, cerere de atragere a răspunderii patrimoniale a 
pârâtului [...], în calitate de administrator. 
  Prin sentinţa civilă nr.974 din 26.03.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a 
respins acţiunea formulată de reclamant [...], în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] 
SRL în contradictoriu cu pârâtul [...], ca neîntemeiată. 
          Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
 Prin încheierea nr.983/com/16.11.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa-prin judecătorul 
sindic, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC [...]  SRL, în calitate de 
administrator judiciar fiind desemnat C.I.I [...], ulterior înlocuit de [...]. 
            În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, administratorul judiciar  a întocmit tabelele de 
creanţe, conform cărora masa pasivă este în valoarea de 54.500.734,4 lei şi a depus rapoarte de 
activitate în care a menţionat notificările emise şi a descris demersurile întreprinse pentru 
identificarea bunurilor societăţii şi a administratorului societăţii. 
           Nu s-a putut reţine în sarcina pârâtului [...] săvârşirea faptei prevăzută de art.138 lit.a), 
deoarece nu s-a dovedit nici fapta ilicită a folosirii bunurilor societăţii ori a creditelor obţinute de 
către aceasta şi nici latura subiectivă, respectiv folosul propriu urmărit de pârât.  
           Pentru a opera răspunderea patrimonială a administratorului unei societăţi supuse procedurii 
reglementate de Legea insolvenţei trebuie dovedită nu numai săvârşirea de către acesta a uneia sau a 
mai multor fapte din cele prevăzute de art.138 din lege, dar şi legătura de cauzalitate dintre acestea 
şi ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. Mai mult, existenţa raportului de cauzalitate dintre 
culpa administratorului şi starea de insolvenţă a societăţii debitoare trebuie dovedită, aceasta nefiind 
prezumată. 
         Din înscrisurile depuse la dosar de către reclamantă a rezultat că nu se poate reţine o legătură 
de cauzalitate între faptele pârâtului în calitate de administrator al societăţii debitoare şi ajungerea 
acesteia în stare de insolvenţă. 
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        Astfel, instanţa a reţinut că societatea debitoare a achiziţionat în anul 2007 un proiect 
imobiliar ce avea ca obiect edificarea unui ansamblu imobiliar în Otopeni, jud. Ilfov, în acest sens 
fiind perfectat contractul de credit ipotecar nr.9/8504/2007 cu [...] în valoare de 10.466.800 euro. 
        Potrivit raportului de expertiză contabilă judiciară, întocmit de expert [...] şi administrat în 
cadrul probei cu înscrisuri propusă de către reclamantă, s-a statuat că înregistrările operaţiunilor în 
contabilitate au avut la bază documente justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale 
în domeniu, iar înregistrările contabile au la bază documente ce probează realitatea operaţiunii 
economice prin facturi, contracte, situaţii de lucrări, rapoarte de activitate. 
            De asemenea, expertiza a evidenţiat că debitoarea a respectat condiţiile de utilizare a 
creditului impuse de bancă. Totodată, expertiza contabilă certifică susţinerile privind consecinţele 
gravei crize în domeniul imobiliar, stabilind pentru terenul în suprafaţă de 14.401 mp situat în 
Otopeni o valoare iniţială de 3.315.972 euro, valoare diminuată la suma de 1.719.480 euro la data de 
09.06.2011. Aceeaşi consecinţă s-a răsfrânt şi asupra investiţiilor efectuate pentru construirea 
complexului rezidenţial care a cunoscut o diminuare pe fondul crizei economice de la valoarea de 
32.217.722 lei la 10.097.114 lei la data de 09.06.2011. 
            Aceste aspecte au fost confirmate şi de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză care au relevat 
faptul că pârâtul a efectuat încercări deosebite pentru a finaliza proiectul, încercând chiar şi o 
refinanţare. 
        Conform concluziilor aceluiaşi raport de expertiză contabilă s-au efectuat lucrări de 
construire la un număr de 11 blocuri, fiind efectuate şi lucrări adiacente constând în drum de incintă, 
infrastructură, precum şi cheltuieli privind proiectarea, autorizarea, supravegherea, fiind alocate 
sume care iniţial nu au fost prevăzute. 
          În ceea ce priveşte plăţile efectuate către antreprenorul SC [...] SRL acestea nu au produs 
nici un prejudiciu debitoarei, fiind făcute în vederea edificării etapizate a proiectului, devizele şi 
plăţile fiind efectuate sub stricta supraveghere a dirigintelui de şantier cât şi a unui reprezentant al 
băncii, în condiţiile în care tranşele din creditul acordat nu se puteau trage decât cu acordul băncii. 
          În ce priveşte acordarea unui împrumut de la SC [...]  SRL către SC [...] Estival SA nu sunt 
întrunite prevederile menţionate la art.144 indice 1 din Legea 31/1990, întrucât debitoarea a acordat 
un împrumut către o societate în care este acţionar majoritar, fără a acorda un împrumut pârâtului. 
           În ce priveşte plata comisionului de intermediere achitat către persoanele fizice ce 
intenţionau să achiziţioneze apartamente în complexul rezidenţial, s-a reţinut că acesta a fost stabilit 
la o valoare specifică pieţei imobiliare de la momentul respectiv, nefiind produs nici un prejudiciu 
prin plata unui comision datorat. 
         Referitor la plata comisionului datorat către  SC [...] SRL, s-a reţinut de către instanţă că 
acesta are la bază activitatea derulată de aceasta privind promovarea proiectului imobiliar, respectiv 
de intermediere pentru identificarea de clienţi şi pentru încheierea antecontractelor de vânzare - 
cumpărare cu clienţii, iar comisionul a fost achitat după încheierea fiecărui antecontract în parte. 
           În raportul privind descrierea cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de 
insolvenţă a debitoarei, administratorul judiciar a concluzionat că principala cauză care a generat 
starea de insolvenţă constă în contractarea unui credit important în vederea achiziţionării unui teren 
şi dezvoltării unui complex rezidenţial fără a dispune de alte lichidităţi necesare derulării activităţii 
curente.  
            Cu toate acestea, pe fondul crizei economice, valoarea de piaţă a mijloacelor fixe s-a 
diminuat dramatic, la nivel exponenţial, ceea ce a determinat imposibilitatea achiziţionării materiilor 
prime din lipsă de lichidităţi. În continuare, imposibilitatea achiziţionării materiilor prime a generat 
imposibilitatea finalizării proiectului imobiliar şi ca urmare imposibilitatea obţinerii de 
disponibilităţi băneşti din vânzarea apartamentelor din cadrul complexului de locuinţe [...] Otopeni. 
            Cu privire la persoanele care au generat starea de insolvenţă a debitoarei, administratorul 
judiciar a apreciat că starea de insolvenţă nu este generată de decizii de management neperformante 
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ci de contextul economic nefavorabil care a condus la diminuarea exponenţială a valorii mijloacelor 
fixe deţinute de debitoare. 
            Referitor la fapta prevăzută de art. 138 lit. c), se desprind următoarele condiţii: să se fi dispus 
continuarea unei activităţi care ducea persoana juridică în mod vădit la încetare de plăţi şi această 
continuare să fi fost dispusă în interes personal. 
   O activitate poate duce în mod vădit la încetare de plăţi atunci când ea este atât de riscantă 
încât nu are şanse de reuşită sau atunci când posibilităţile materiale sau financiare exclud de plano 
asumarea unei astfel de activităţi şi, totuşi, se ia decizia continuării acesteia. 
 În cauza de faţă reclamanta nu a menţionat care a fost activitatea pe care debitoarea a 
continuat-o deşi aceasta ducea în mod inevitabil la încetarea de plăţi, iar din analiza activităţii 
debitoarei efectuată de administratorul judiciar şi din celelalte probe ale dosarului nu rezultă că 
pârâtul, prin acţiunile sau omisiunile sale, ar fi determinat continuarea activităţii debitoarei şi 
agravarea pasivului acesteia in propriul său interes. 
             Împotriva acestei încheierii din 13.11.2012 şi a sentinţei civile nr.974 din 26.03.2013 
pronunţate de Tribunalul Constanţa a formulat recurs reclamantul [...] – lichidator judiciar al 
debitoarei SC [...] SRL pe care le-a criticat pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub aspectele:   
           Cu privire la nelegalitatea încheierii recurate, arată că la termenul acordat, respectiv 
25.09.2012, pârâtul nu s-a prezentat, nu a depus întâmpinare și nici probatorii in apărare, astfel încât 
instanţa de judecată a rămas in pronunţare cu privire la fondul cauzei, amânând pronunţarea până in 
data de 02.10.2012. 
           După ce instanţa a rămas in pronunţare si a amânat pronunţarea pentru depunerea concluziilor 
scrise de către părţi, pârâtul a depus atât întâmpinare, cât si numeroase înscrisuri in susţinerea 
pretenţiilor sale. La data de 02.10.2012, instanţa de fond a repus cauza pe rol acordând termen in 
data de 13.11.2012. 
            La termenul acordat din data de 13.11.2012, recurenta a solicitat instanţei sa facă aplicarea 
sancţiunii decăderii paratului din dreptul de a mai propune probe si excepţii in afara celor de ordine 
publica raportat la momentul depunerii întâmpinării, respectiv după închiderea dezbaterilor si 
amânarea pronunţării pentru o săptămâna. Cu toate acestea, prin încheierea recurată instanţa a 
respins solicitarea subscrisei, încuviinţând probatoriile solicitate de către parat. 
               Cu privire la decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe, apreciază că în mod 
nelegal a procedat instanţa in sensul că nu a făcut aplicarea sancţiunii decăderii paratului din dreptul 
de a mai propune probatorii. Deşi art. 118 alin.2 Cod proc.civ. care prevedea in mod expres 
decăderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca excepţii pentru nedepunerea 
întâmpinării in termenul prevăzut de lege a fost abrogat prin Legea nr. 219/2005 de aprobare a OUG 
nr. 138/2000, soluţia îşi păstrează valabilitatea si nu reprezintă o renunţare a legiuitorului la aceasta 
sancţiune. Aceasta pentru ca dispoziţiile art. 136 si 138 alin. 1 Cod proc.civ. impun pârâtului să 
propună probe in condiţiile art.115 respectiv prin întâmpinare. Nerespectarea acestor dispoziţii 
legale, respectiv neindicarea prin întâmpinare cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecata 
atrage sancţiunea decăderii conform art.103 alin. 1 Cod proc.civ.  
            Nesocotind dispoziţiile de ordine publică, instanţa de judecată a adus atingere echilibrului 
părţilor din dosar, acordând o protecţie nejustificată pârâtului care şi-a exercitat drepturile 
procedurale în afara termenelor edictate de lege în acest sens şi cu încălcarea normelor de ordine 
publică. 
           În mod nelegal instanţa de judecată a încuviinţat administrarea probei cu martori, raportat la 
teza probatorie expusă de pârât, o astfel de probă nu este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării 
cauzei. 
           Consideră sentinţa recurată ca fiind pronunţată cu aplicarea greşită a legii, instanţa efectuând 
o greşită interpretare a probatoriilor administrate în dosar raportat la dispoziţiile art.138 alin.1 lit.a) 
şi c) din legea nr.85/2006. 
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           Cu privire la fapta ilicita a paratului care intra sub incidenţa art. 138 alin. 
1 lit. a)  se arată că din ansamblul probatoriului administrat in cauza, rezultă fără faptul ca paratul 
[...] a utilizat singurele resurse ale societăţii (creditul acordat de [...] SA societăţii [...] SRL si 
avansurile achitate de persoanele fizice) in folosul unei alte persoane juridice, respectiv [...] SRL, in 
care paratul deţine calitatea de asociat alături de soţia sa, sub acoperirea unui contract de antrepriză, 
fără ca [...] SRL să presteze efectiv serviciile contractate.  
           In mod greşit a reţinut instanţa de fond in motivarea soluţiei pronunţate că nu sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de art.138 alin.1 lit. a) întrucât pârâtul a respectat condiţiile de utilizare a 
creditului acordat de [...] SA. In acest sens, menţionează ca fapta ilicită a pârâtului care intră sub 
incidenţa dispoziţiilor art. 138 alin.1 lit.a) nu era reprezentată de greşita utilizare a creditului, ci de 
folosirea unicelor resurse ale societăţii (creditul acordat de [...] SA si avansurile primite de la 
persoanele fizice) in folosul unei terţe persoane in care acesta deţine calitatea de asociat, respectiv 
[...] SRL, fapta ilicită probată prin înscrisurile depuse la dosar. 
             In primul rând, pârâtul, în calitate de administrator al debitoarei [...] SRL a contractat, in 
numele debitoarei [...] SRL, un credit de la [...] SA, in vederea achiziţionării unui teren, precum si in 
vederea construirii unui complex rezidenţial, denumit „[...]" in oraşul Otopeni, judeţul Ilfov. Aceste 
elemente rezulta fără putinţa de tăgada din art. 1.1 din Contractul de credit ipotecar 
nr.9/8504/16.07.2007 încheiat intre [...] SRL si [...] SA conform căruia: „Banca acordă 
împrumutatului un credit ipotecar pentru finalizarea parţiala (maxim 85%) a proiectului de investiţii 
«[...]» reprezentând: achiziţie teren și construcţie etapizată a 14 blocuri/140 apartamente și 190 
locuri de parcare, in sumă de 10.466.800 euro". 
           Având in vedere cele de mai sus, cu excepţia sumelor de bani primite din partea persoanelor 
fizice pentru achiziţionarea de apartamente, creditul acordat de [...] SA reprezenta unica resursa 
financiara a societăţii. 
            Ulterior acordării creditului de către [...] SA, [...] SRL, reprezentată de către pârât, a încheiat 
contractul de antrepriza nr. 20070427002 cu societatea [...] SRL, in care pârâtul deţine calitatea de 
asociat împreună cu soţia sa, [...]. In temeiul acestui contract de antrepriză, societatea [...] SRL, in 
calitate de antreprenor, s-a obligat fata de [...] SRL, in calitate de Beneficiar să realizeze construcţia 
Proiectului Imobiliar „[...]" până la data de 31.03.2010, finalizare care nu a avut loc până in prezent. 

Potrivit raportului de expertiză contabilă întocmit de către doamna expert contabil [...], 
pârâtul, in calitate de administrator al debitoarei a achitat către [...] SRL, în temeiul contractul de 
antrepriză nr. 20070427002, suma de 29.668.145,31 lei, aceasta sumă reprezentând achitarea 
serviciilor presupus a fi prestate de către [...] SRL in favoarea [...] SRL, respectiv construcţia 
etapizată a proiectului imobiliar [...] 

Deşi debitoarea [...] SRL și-a îndeplinit obligaţia de plată a contravalorii serviciilor 
contractate in temeiul contractului de antrepriză nr. 20070427002, cocontractanta [...] SRL nu și-a 
îndeplinit obligaţia corelativă de finalizare a construcţiei. Acest element rezultă din raportul de 
evaluare întocmit în data de 9 mai 2011 de către [...] SRL, raport conform căruia gradul de finalizare 
a construcţiei este de 14%. 

Din analiza tuturor elementelor prezentate se conturează fapta ilicită a pârâtului, și anume, 
acesta a efectuat tragerile ratelor de credit acordate de [...] SA in temeiul unor „situaţii de plata" care 
nu corespund realităţii şi a virat aceste sume în contul [...] SRL cu titlu de contravaloare a serviciilor 
de finalizare a proiectului imobiliar [...], fără ca serviciile „reflectate" in „situaţiile de plată" să fi 
fost efectiv prestate. 

Deşi materialele pentru care s-a achitat avansul nu au fost procurate [...] a achiziţionat 
apartamente in complexul [...], astfel încât aceste avansuri nu sunt lipsite de contraprestaţie. De 
asemenea, tot din declaraţiile martorilor ar rezulta faptul ca nu se poate vorbi despre o faptă ilicită 
sau prejudicii in măsura in care [...] SA cunoştea modul in care se desfăşurau lucrările și tragerile 
din credit. 
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In primul rând, învederează recurentul instanţei de recurs faptul că in mod greşit instanţa de 
fond a dat eficiență declaraţiilor martorilor întrucât acestea nu sunt relevante in cauză, având ca 
principal obiect probarea faptului ca [...] SA, creditor al [...] SRL ar fi avut cunoştinţă despre situaţia 
societăţii. Această teză probatorie excede cadrului procesual. Astfel, acţiunea reclamantei priveşte 
atragerea răspunderii paratului întrucât sub acoperirea unui contract de antrepriza a efectuat plaţi 
către o terţa persoana juridica, in care tot acesta deţine calitatea de asociat, folosind astfel resursele 
societăţii in folosul acestei terţe persoane, fără ca terţa societate să presteze efectiv un serviciu in 
favoarea [...]. Ori, față de obiectul acţiunii introductive, este irelevant dacă [...] SA, creditor al [...] 
SRL, avea sau nu cunoştinţă despre aceste elemente, in speţă fiind vorba despre o formă specială de 
răspundere delictuală a pârâtului care există indiferent de poziţia creditorului [...] SA. 

Din aceste raţiuni, apreciază că fapta ilicită a pârâtului rezultă din toate înscrisurile depuse la 
dosar, acestea neputând fi contrazise de declaraţiile martorilor. 

Ori, in condiţiile in care [...] SRL a achitat [...] aceste sume de bani și [...] nu și-a îndeplinit 
contraprestaţia, se poate cu uşurinţă concluziona că pârâtul a utilizat unicele resurse de venit ale 
societăţii in folosul [...], in care acesta deţine calitatea de asociat alături de soţia sa. 

De asemenea, motivarea instanţei de fond conform căreia criza economica a dus la 
insolventa [...] SRL nu poate fi susţinută, întrucât din înscrisurile depuse la dosar rezultă că 
societatea [...] a beneficiat de câteva surse de venit, respectiv un credit şi avansuri din partea unor 
persoane fizice, resurse pe care el le-a folosit în mod defectuos, respectiv în folosul [...], sub 
acoperirea unor situaţii de plată achitate fără ca materialele să fie puse in operă. De altfel, 
materialele respective nu au fost predate către [...], nu au fost puse în operă şi nici nu au fost 
înregistrate în stocuri. 

Mai mult decât atât, pe unele situaţii de procurare a fost facturată şi manopera. Conform 
legislaţiei în vigoare factura pentru servicii prestate se poate întocmi la momentul prestării 
serviciului, dar nu mai târziu de 15 ale lunii următoare. Excepţia de la această regulă este 
reprezentată de factura de avans, care se întocmeşte și plăteşte înaintea prestării serviciului. In 
situaţia dată, conform raportului de evaluare întocmit in cauză de către [...] serviciul nu a fost 
prestat.  

În mod greşit instanţa de fond nu a reţinut si alte acţiuni ale paratului, in calitate de 
administrator al [...] SRL care se subsumează dispoziţiilor art. 138. alin. 1 lit. a) din Legea 
nr.85/2006, respectiv: facturarea de avansuri pentru 3 blocuri, deşi construcţia acestora nu a început.  

Motivarea instanţei de fond conform căreia s-au efectuat lucrări de construire la un număr de 
11 blocuri, fiind efectuate şi lucrări adiacente este neîntemeiata atâta timp cat potrivit raportului de 
evaluare şi a situaţiilor de plata depuse la dosarul cauzei rezulta fără putinţă de tăgadă faptul că s-au 
început lucrările la 4 blocuri in stadii diferite de execuţie. Neconformitatea înregistrărilor contabile 
cu situaţia atestată de raportul de evaluare nu face decât să întărească acest modus operandi al 
pârâtului descris mai sus. 

În mod greşit instanţa de fond a apreciat că plăţile efectuate către antreprenorul [...] nu au 
produs niciun prejudiciu debitoarei. 

De altfel, fapta ilicită menţionată nu a fost săvârşită numai prin acţiunile prezentate mai sus, 
ci și prin folosirea avansurilor achitate de către persoanele fizice (creditoare al debitoarei) in temeiul 
antecontractelor de vânzare-cumpărare pentru apartamentele ce urmau a fi construite in vederea 
achiziţionării de acţiuni in cadrul unor entităţi afiliate, precum si pentru plata unor comisioane de 
intermediere sau pentru acordarea de împrumuturi către entităţi afiliate sau pentru plata unor 
comisioane de intermediere a achiziţionării unul teren, fără a se prezenta in acest sens o 
documentaţie corespunzătoare. 

Cu privire la celelalte acţiuni ale pârâtului apreciate ca nefiind sub incidenţa dispoziţiilor 
art.138 alin. 1 lit. a), menţionează că in mod greşit a apreciat instanţa că nu reprezintă fapte ilicite in 
sensul dispoziţiilor legale menţionate. In susţinerea acestor argumente, se arată că in luna septembrie 



197 
 

2008 au fost achiziţionate acţiuni la societatea [...] SA in valoare de 182.508 lei, societate la care 
asociat unic este paratul, tot el fiind asociat și in societatea [...] SRL. 

Cu privire la fapta ilicită a pârâtului care intra sub incidenţa art. 138 alin. 1 lit. c) învederează 
că in mod nelegal instanţa de fond nu a reţinut incidenţa in cauza a dispoziţiilor art. 138 alin. 1 lit.c). 
In susţinerea acestei afirmaţii, aduce in atenţie jurisprudenţa Curţii de Apel Constanța, care a reţinut 
că „plata unor sume către terţe societăţi in care pârâtul avea calitate de administrator, iar 
contraprestaţiile nu există se circumscrie prevederilor art.138 lit. c” motivându-se că prejudiciul a 
fost cauzat ca urmare a blocării unor lichidităţi necesare pentru desfăşurarea unei activităţi 
comerciale echilibrate. 

Mai mult, apreciază că această condiţie, a legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicita a 
pârâtului și prejudiciul creat,  este îndeplinită in speţă.                 

Astfel, prejudiciul a fost in mod direct cauzat de plata aproape integrala a serviciilor de 
construcţie cu unicele resurse financiare ale societăţii fără ca in patrimoniul societăţii să intre 
contraprestaţia din partea [...] SRL. Apreciază că relevant in probaţiunea acestei afirmaţii este și 
stadiul incipient de execuţie a Complexului [...] care nu permite valorificarea sa la o valoare 
suficientă pentru acoperirea întregului pasiv. 

Insă, pentru admiterea acţiunii introductive, determinarea cu exactitate a prejudiciului prin 
indicarea unei sume fixe in lei nu este o condiţie sine qua non de admitere a acţiunii introductive, 
întrucât prejudiciul in cazul de fata este determinabil și poate fi cu uşurinţă determinat prin scăderea 
preţului achitat de către viitorul adjudecatar la licitaţie publică a activului din totalul creanţelor 
admise la masa credală a [...] SRL conform tabelului definitiv întocmit in cauză și depus al dosarul 
cauzei.  

In susţinerea celor expuse mai sus, se prevalează şi de faptul că prejudiciul produs de către 
parat este cert și actual, acesta fiind deja produs al această dată la care se solicita repararea sa. 

Faptul că și această condiţie este îndeplinită in speţă, fapta fiind săvârşită cu intenţie de către 
pârât. 

Faţă de aceste aspecte, apreciază că şi condiţia vinovăţiei este întrunită. 
Pentru toate aceste motive solicită admiterea recursului, să se dispună modificarea sentinţei 

recurate in sensul admiterii acţiunii formulate de reclamantă si obligării pârâtului [...] la acoperirea 
acelei părţi din pasivul societăţii debitoare [...] SRL neacoperite prin valorificarea imobilului aflat in 
proprietatea acesteia. 

Curtea, examinând recursul prin prisma criticilor formulate, reţine caracterul său 
fondat pentru următoarele considerente: 
 Recurenta reclamantă, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL Constanţa, a 
formulat cerere de antrenare a răspunderii materiale a fostului administrator [...] pentru faptele 
prevăzute de art. 138, lit. a, c şi e din Legea nr. 85/2006. 

 În susţinerea cererii sale a depus societatea de insolvenţă înscrisuri, printre care şi un raport 
de expertiză contabilă extrajudiciară efectuat de expertul contabil [...], în cuprinsul căruia s-au 
evidenţiat situaţia încasărilor şi plăţilor efectuate în perioada 01.01.2010 - 01.02.2011, situaţia 
stocurilor şi a mijloacelor fixe, modul de utilizare a liniei de credit obţinute de la [...]. 

 Tot în cadrul probei cu înscrisuri a depus recurenta reclamantă la dosar un raport de evaluare 
privind stadiul de execuţie al complexului de locuinţe situat în oraşul Otopeni, fiind evidenţiat 
stadiul de execuţie pentru fiecare corp de clădire din ansamblul rezidenţial, procentul de edificare al 
construcţiilor fiind încadrat între 6,01% şi 32,95%., iar media procentului de finalizare de 14,07% 
pentru întreg complexul de locuinţe. În cuprinsul aceluiaşi raport de evaluare s-a arătat că valoarea 
de piaţă a lucrărilor realizate până la data inspecţiei a fost de 10 097 114 lei. 

 În raportul de expertiză contabilă extrajudiciară s-a arătat că SC [...] SRL a achitat către SC 
[...] SRL, în baza situaţiilor de lucrări şi facturilor emise conform contractului de antrepriză nr. 
002/07.04.2007 suma de 29 668 145,31 lei din creditul acordat de [...] debitoarei. 
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 Potrivit dispoziţiilor art. 129, alin. (5) NCPC, „ judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin 
toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza 
stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi 
legale. Dacă probele propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, 
instanţa va dispune ca părţile să completeze probele. De asemenea, judecătorul poate, din oficiu, să 
pună în discuţia părţilor necesitatea administrării altor probe, pe care le poate ordona chiar dacă 
părţile se împotrivesc.” 

 Una dintre faptele reclamate în cererea de antrenare a răspunderii fostului administrator al 
debitoarei SC [...] SRL este cea prevăzută de art. 138, lit. a din Legea nr. 85/2006, în care se arată că 
insolvenţa societăţii comerciale poate fi cauzată prin „folosirea bunurilor sau creditelor persoanei 
juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane.”  

 În situaţia existenţei unei discrepanţe considerabile între valoarea de piaţă a lucrărilor 
realizate la Complexul de locuinţe „[...]” (10 097 114 lei) şi cea a plăţilor efectuate din creditul 
contractat de SC [...] SRL de la [...], în cuantum de 29 668 145 lei, judecătorul sindic era ţinut de 
obligaţia de a stărui pentru aflarea adevărului, în vederea pronunţării unei soluţii temeinice şi legale, 
prin ordonarea de probe suplimentare celor propuse de părţile litigante. 

 Astfel, în calea de atac a recursului, constatând că judecătorul sindic nu a avut un rol activ 
pentru soluţionarea cauzei, va pune în vedere acestuia să ordone efectuarea unei expertize contabile 
care să stabilească modalitatea de cheltuire a creditului obţinut de debitoare de la [...], precum şi a 
celorlalte sume care au intrat în patrimoniul societăţii, aceste obiective putând fi completate cu unele 
suplimentare invocate de judecătorul cauzei sau solicitate de părţi, în măsura aprecierii relevanţei lor 
pentru stabilirea adevărului în acţiunea de atragere a răspunderii administratorului statutar al 
debitoarei. Totodată, Curtea apreciază ca fiind necesară efectuarea unei expertize tehnico imobiliare 
care să identifice lucrările de construcţii efectuate la complexul de locuinţe „[...]”, precum şi sumele 
aferente acestor lucrări şi comparaţia acestor valori cu cele reliefate în situaţiile de lucrări prezentate 
pentru tragerile  din linia de credit acordată de [...]. 

 Pentru toate aceste considerente, apreciind că recursul declarat de reclamanta [...] în temeiul 
dispoziţiilor art. 3041 c. proc. civ. este fondat, urmează  a-l admite, în aplicarea prevederilor art. 312, 
alin.(3), teza I, consecinţa fiind cea a casării sentinţei civile nr. 974/26.03.2013 a Tribunalului 
Constanţa, pentru a se administra proba cu expertizele de specialitate necesare dezlegării fondului 
cererii de chemare în judecată. 

În ceea ce priveşte recursul declarat împotriva încheierii de şedinţă din data de 13.11.2012, 
reţinând că judecătorul sindic avea obligaţia de a ordona probe care ar fi condus la amânarea 
judecăţii, Curtea constată că sunt incidente prevederile art. 138, pct.2 NCPC, astfel că motivele 
recurentei sunt nefondate. 

 
39. Procedura insolvenţei. Contestaţie formulată de creditoare cu privire la măsura 

neînscrierii creanței sale în tabelul de creanțe. Îndeplinirea corectă a obligațiilor legale de 
către practicianul in insolvență. 
 

Art.7, art. 61 şi 62 alin. 1 litera b din Legea nr. 85/2006 
 
Potrivit art.61 din Legea nr. 85/2006, în urma deschiderii procedurii, administratorul sau 

lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în 
conformitate cu art. 28 alin. 1 litera c ori după caz în condiţiile art. 32 alin. 2. 

Aşa cum a reţinut şi judecătorul sindic, textul legal impune practicianului obligaţia de a trimite 
notificări numai către creditorii menţionaţi în lista depusă de către debitor, fiind irelevant dacă din 
contabilitatea debitoarei ar fi rezultat sau nu presupusa calitate de creditor sau că debitoarea ar fi omis în 
mod deliberat să menţioneze anumiţi creditori. 
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Lucrările cauzei confirmă că notificarea deschiderii procedurii a fost realizată individual, cu 
confirmare de primire, doar către instituţiile bugetare, notificare dublată prin intermediul ziarului „Curierul 
Naţional” din data de 06.05.2011 şi prin Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr. 5426 din  data de 
10.05.2011, cele din urmă  fiind  opozabile creditorilor neidentificaţi.             

Prima instanţă a făcut o interpretare corectă a  dispoziţiilor legale aplicabile, respectiv a  art.7 
alin.3 din Legea nr. 85/2006, atunci când a reţinut că ele impun cu titlu imperativ ca actele de procedură 
anterioare deschiderii, cât şi notificarea deschiderii procedurii, să se efectueze potrivit Codului de procedură 
civilă, aceasta fiind excepţia şi nu regula, dat fiind că însuşi legiuitorul a prescris conduita practicianului în 
cazul în care nu a identificat  toţi potenţialii creditori, statuând fără echivoc că procedura prevăzută la 
art.61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul Procedurilor de insolvenţă. 
 

     Decizia civilă nr. 10/06.01.2014 
        Dosar nr. 19281/118/2010/a1 

 
          1. Obiectul şi părţile litigiului  

Creditoarea SC [...] SA în contradictoriu cu [...] în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
SC [...] SRL a formulat contestaţie cu privire la măsura neînscrierii creanţei sale în tabelul de 
creanţe. 

A relevat contestatoarea că a încheiat cu debitoarea un contract de cesiune a contractului de 
leasing nr. [...] pentru transmiterea dreptului de folosinţă a unui autovehicul, contract reziliat ca 
urmare a nerespectării obligaţiilor de plată de către debitoare, bunul fiind recuperat şi valorificat, 
obţinându-se suma de 9677,42 euro. 

Deşi împotriva debitoarei s-a dispus deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2006, 
contestatoarea nu a fost notificată potrivit codului de procedură civilă. 

Cu privire la întinderea creanţei, relevă aceeaşi contestatoare că a solicitat înscrierea la masa 
credală cu următoarele sume: 22.469,59 lei cu titlu de rate de leasing neachitate precum şi suma  de 
6.625,38 euro reprezentând daune interese stabilite convenţional. 

Ca urmare a declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar i-a comunicat că declaraţia de creanţă 
i-a fost respinsă pe considerente de tardivitate. 

În opinia aceleiaşi contestatoare, lichidatorul judiciar nu poate invoca  în apărare decât 
dispoziţiile art. 7 alin. 3 din lege, conform cărora pentru creditorii neidentificaţi în lista debitoarei, 
procedura notificării va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. 

Aceasta întrucât, lichidatorul are obligaţia de a solicita debitorului depunerea documentaţiei 
contabile, iar sancţiunea decăderii nu operează în situaţia în care notificarea deschiderii procedurii s-
a efectuat cu încălcarea dispoziţiilor art. 7 din lege, în cazul neidentificării actelor contabile şi al 
imposibilităţii emiterii notificărilor pentru fiecare creditor. 

 De asemenea, consideră că sancţiunea decăderii nu poate fi invocată faţă de creditorul care 
înregistrează declaraţia de creanţă după expirarea termenului legal, în cazul neidentificării actelor 
contabile ale debitoarei. 

 
2. Hotărârea tribunalului  

          Prin sentinţa civilă nr.2390 din 17.09.2013 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 
contestaţia formulată de contestator SC [...] SA în contradictoriu cu intimat [...] lichidator judiciar al 
SC [...] SRL. 
          Pentru a dispune astfel prima instanţă a avut în vedere următoarele: 

Contestaţia nu are caracter fondat, măsura înlăturării creanţei pe considerente de tardivitate 
efectuată de către practicianul în reorganizare având caracter legal, fiind respectate atât dispoziţiile 
art.7 cât şi dispoziţiile art. 62 alin. 1 litera b din Legea nr. 85/2006. 
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Potrivit art.61 din legea în materie, în urma deschiderii procedurii, administratorul sau 
lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor 
în conformitate cu art. 28 alin. 1 litera c ori după caz în condiţiile art. 32 alin. 2. 

Aşadar, textul legal impune practicianului în a trimite notificări numai către creditorii 
menţionaţi în lista depusă de către debitor, fiind irelevant dacă din contabilitatea debitoarei ar fi 
rezultat sau nu presupusa calitate de creditor sau că debitoarea ar fi omis în mod deliberat să 
menţioneze anumiţi creditori. 

În concret, debitoarea SC [...] SRL, prin reprezentanţii săi legali, a avut o conduită activă şi a 
predat documentaţia contabilă aşa încât nu se poate imputa practicianului o îndeplinire defectuoasă a 
mandatului legal, atât timp cât contestatoare nu figura pe respectiva listă şi calitatea sa nu rezulta 
nici din balanţa contabilă. 

În cauză, aşa cum rezultă din piesele dosarului de fond, notificarea deschiderii procedurii a 
fost realizată individual, cu confirmare de primire, doar către instituţiile bugetare, notificare dublată 
prin intermediul ziarului „Curierul Naţional” din data de 06.05.2011 şi prin Buletinul procedurilor 
de Insolvenţă nr. 5426 din data de 10.05.2011, ultimele publicării fiind pe deplin opozabile 
creditorilor neidentificaţi cum este cazul contestatoarei de faţă. 

Incontestabil, dispoziţiile art.7 alin.3 din Legea nr. 85/2006, impun cu titlu imperativ ca 
actele de procedură anterioare deschiderii cât şi notificarea deschiderii procedurii să se efectueze 
potrivit Codului de procedură civilă, însă aceasta este excepţia şi nu regula, dat fiind că însuşi 
legiuitorul a prescris conduita practicianului în cazul în care nu a identificat  toţi potenţialii creditori, 
statuând fără echivoc că procedura prevăzută la art.61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost 
efectuată prin Buletinul Procedurilor de insolvenţă. 

Nerezultând din datele speţei o îndeplinire defectuoasă a obligaţiilor legale de către 
practician, este evident că sancţiunea decăderii  din dreptul de a-şi declara creanţa derivată din 
dispoziţiile art.76 are eficienţă juridică, atât timp cât prezenta contestatoare nu a avut diligenţa 
necesară să consulte publicaţia de specialitate din care să informeze despre situaţia debitoarei sale, 
fiind obligatoriu pentru aceasta să-şi urmărească realizarea creanţei pe care pretinde că o deţine 
împotriva debitoarei cu respectarea legii speciale. 
 
         3. Recursul  
          Împotriva acestei hotărâri,  în termen legal a formulat recurs creditoarea SC [...] SA care a 
criticat-o sub aspectele: 
          Potrivit disp.art.61 din Legea nr.85/2006 „în urma deschiderii procedurii administratorului 
judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în 
conformitate cu disp.art.28 alin.1 lit.c sau, după caz, în condiţiile art.32 alin.2. Notificarea 
prevăzută la alin.1 se realizează conform prevederilor codului de procedură civilă.” 
          Potrivit dispoziţiilor art.78 din Legea nr.85/2006, sancţiunea decăderii din drepturile 
prevăzute de alin.1 al aceluiaşi articol nu operează în situaţia în care notificarea deschiderii 
procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.7 din lege, care impune în aceleaşi timp notificarea 
creditorilor atât prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, cât şi potrivit Codului de procedură civilă. 
          Ori, în măsura în care lichidatorul ar fi fost împiedicat de către debitoare să intre în posesia 
documentelor contabile ale acesteia, avea obligaţia să formuleze plângere penală împotriva 
administratorilor debitoarei, aspect care nu rezultă de nicăieri. 
             Susţine recurenta că, ori debitoarea a încălcat dispoziţiile imperative ale art.28 alin.1 lit.c 
din Legea nr.85/2006 omiţând în mod deliberat menţionarea recurentei ca şi creditor, ori lichidatorul 
judiciar numit în cauză nu a studiat actele depuse la dosar, ori a considerat că este mult mai comodă 
invocarea dispoziţiilor art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006. 
     
         4. Curtea  



201 
 

          Analizând criticile aduse, Curtea reţine că acestea sunt nefondate pentru următoarele 
considerente: 
          În mod judicios prima instanţă a reţinut că respectiva contestaţie nu are caracter fondat, 
măsura înlăturării creanţei pe considerente de tardivitate efectuată de către practicianul în 
reorganizare având caracter legal, fiind respectate atât dispoziţiile art.7, cât şi dispoziţiile art. 62 
alin. 1 litera b din Legea nr. 85/2006. 

Potrivit art.61 din legea în materie, în urma deschiderii procedurii, administratorul sau 
lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor 
în conformitate cu art. 28 alin. 1 litera c ori după caz în condiţiile art. 32 alin. 2. 

Aşa cum a reţinut şi judecătorul sindic, textul legal impune practicianului obligaţia de a 
trimite notificări numai către creditorii menţionaţi în lista depusă de către debitor, fiind irelevant 
dacă din contabilitatea debitoarei ar fi rezultat sau nu presupusa calitate de creditor sau că debitoarea 
ar fi omis în mod deliberat să menţioneze anumiţi creditori. 

În concret, debitoarea SC [...] SRL, prin reprezentanţii săi legali, a avut o conduită activă şi a 
predat documentaţia contabilă aşa încât nu se poate imputa practicianului o îndeplinire defectuoasă a 
mandatului legal, atât timp cât contestatoarea nu figura pe respectiva listă şi calitatea sa nu rezulta 
nici din balanţa contabilă. 

Lucrările cauzei confirmă că notificarea deschiderii procedurii a fost realizată individual, cu 
confirmare de primire, doar către instituţiile bugetare, notificare dublată prin intermediul ziarului 
„Curierul Naţional” din data de 06.05.2011 şi prin Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr. 5426 din  
data de 10.05.2011, cele din urmă  fiind  opozabile creditorilor neidentificaţi.             

Prima instanţă a făcut o interpretare corectă a  dispoziţiilor legale aplicabile, respectiv a  art.7 
alin.3 din Legea nr. 85/2006, atunci când a reţinut că ele impun cu titlu imperativ ca actele de 
procedură anterioare deschiderii, cât şi notificarea deschiderii procedurii, să se efectueze potrivit 
Codului de procedură civilă, aceasta fiind excepţia şi nu regula, dat fiind că însuşi legiuitorul a 
prescris conduita practicianului în cazul în care nu a identificat  toţi potenţialii creditori, statuând 
fără echivoc că procedura prevăzută la art.61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin 
Buletinul Procedurilor de insolvenţă. 

Cum în cauză nu se poate imputa practicianului în insolvenţă o îndeplinire defectuoasă a 
obligaţiilor legale, Curtea reţine că cele criticate nu pot conduce la reformarea hotărârii pronunţate 
în cauză cu aplicarea şi interpretarea corectă a legii, situaţie în care,  în conformitate cu disp. art. 312 
cod procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat.   
 

40. Procedura insolvenței. Contestație împotriva măsurii lichidatorului judiciar al 
debitoarei de vânzare la licitație a unui imobil și a terenului aferent. 

 
Art. 116 din Legea 85/2006 

Art. 117 alin. 2 din Legea 85/2006 
Art. 149 din Legea 85/2006  

 
La dosarul cauzei există depuse de către lichidatorul judiciar dovezi care atestă efectuarea 

publicaţiei de vânzare în data de 19.04.2013 în ziare locale şi de largă răspândire, respectiv „Evenimentul 
zilei”, „Adevărul”, „Telegraf” şi „Bursa”, anunţul fiind complex cu descrierea şi localizarea imobilului ce 
urma să fie vândut, preţul de pornire a licitaţiei,  periodicitatea organizării licitaţiilor cu indicarea datei şi a 
orei de desfăşurare începând cu data de 25.04.2013, la sediul lichidatorului, datele de contact, valoarea 
garanţiei. 

Organizarea licitaţiei şi preţul de pornire au fost aprobate în cadrul Adunării creditorilor debitoarei, 
singurii în măsură să decidă acest lucru, hotărâre consemnată într-un proces-verbal depus la grefa instanţei 
la 11.04.2013, hotărâre ce nu a fost contestată. Până la data de 16.05.2013 nu s-a înscris nici un ofertant 
pentru a se putea ţine licitaţia propriu-zisă şi întocmi procese verbale. 
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     Decizia civilă nr. 520/02.07.2014 
        Dosar nr. 9198/118/2010/a1.1 

 
1. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 21.05.2013 sub 

nr.9198/118/2004, reclamanta SC [...] SRL a formulat contestaţie împotriva măsurii lichidatorului 
judiciar al debitoarei SC [...] SRL – [...] – de vânzare la licitaţie a imobilului Restaurant [...], compus 
din construcţie P+M cu suprafaţă construită la sol de 153 mp şi teren în suprafaţă de 456,85 mp, 
situat în staţiunea Mamaia – Sat Vacanţă, loturile … şi …, solicitând anularea procesului verbal de 
licitaţie încheiat de lichidatorul judiciar la data de 16.05.2013 şi a tuturor actelor subsecvente acestui 
proces verbal de licitaţie contestat. 

2. Prin Sentinţa civilă nr.2866/21.10.2013, Tribunalul Constanţa a respins ca nefondate 
excepţiile privind tardivitatea contestaţiei şi a lipsei de interes precum şi contestaţia formulată de 
contestatoarea SC [...] SRL. 

Pentru a dispune astfel judecătorul sindic a reţinut, în ceea ce priveşte excepţia tardivităţii, că 
prezenta contestaţie nu este îndreptată împotriva Hotărârii Adunării creditorilor din data de 
10.04.2013, cum susţine intimatul adjudecatar, ci împotriva măsurii lichidatorului judiciar de 
vânzare la licitaţie a imobilului Restaurant [...], compus din construcţie - P+M cu suprafaţă 
construită la sol de 153 mp - şi teren în suprafaţă de 456,85 mp, situat în staţiunea Mamaia – …, 
loturile … şi … la 16.05.2013. Contestaţia a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la 
21.05.2013. 

În cauză, raportul lichidatorului judiciar privind vânzarea activului menţionat la licitaţia din 
16.05.2013 a fost depus la dosarul cauzei pentru termenul de judecată din 09.09.2013, ulterior 
formulării contestaţiei prezente, astfel încât nu se poate reţine tardivitatea acestei contestaţii. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei interesului legitim, s-a reţinut că SC [...] SRL invocă în 
favoarea sa atât dreptul de folosinţă obţinut prin încheierea unui contract de închiriere şi plata 
anticipată a chiriei, cât şi faptul că adjudecase anterior, în două rânduri, acelaşi imobil. Simpla 
legătură de rudenie dintre asociaţii celor doi contractanţi nu poate duce automat la concluzia relei 
credinţe şi nu există la dosar alte probe în acest sens. 

Pe fondul cauzei, s-a reţinut că lichidatorul judiciar a procedat la reluarea licitaţiilor, în urma 
anulării primei licitaţii care a avut loc la 07.12.2011, organizând o nouă vânzare la data de 
02.07.2012, licitaţie la care SC [...] SRL a participat şi a adjudecat activul [...] pentru preţul de 
472.964 euro. 

Este real că la momentul celei de a doua licitaţii era pe rol recursul formulat împotriva 
sentinţei de anulare a licitaţiei din 07.12.2011 şi ar fi fost oportun să se aştepte soluţionarea acestuia, 
însă în lipsa unei dispoziţii a instanţei de recurs de suspendare a executării hotărârii recurate, nu se 
poate reţine în sarcina lichidatorului judiciar încălcarea vreunei dispoziţii legale. 

Cea de a doua licitaţie a fost anulată de lichidatorul judiciar ca urmare a faptului că 
adjudecatarul - SC [...] SRL – nu a plătit preţul adjudecării. 

A apreciat judecătorul sindic că nu se poate reţine în sarcina lichidatorului judiciar vreo 
culpă raportat la faptul că societatea adjudecatară nu a putut obţine o finanţare pentru plata acestui 
preţ. 

Contestatoarea a depus la dosar adresa nr.24941/30.10.2012 emisă de Banca Transilvania, 
prin care i se comunică refuzul finanţării acestei bănci, motivat de faptul existenţei notării în cartea 
funciară a imobilului a litigiului privind anularea licitaţiei din 07.12.2011. Din cuprinsul adresei, 
rezultă că SC [...] SRL intenţiona să aducă garanţie însăşi imobilul adjudecat.  

S-a reţinut, pe de o parte, că notarea litigiului s-a făcut din dispoziţia instanţei, că hotărârea 
de anulare a licitaţiei din 07.12.2011, care cuprindea şi dispoziţia de reluare a licitaţiilor, era 
executorie şi nu fusese suspendată în cursul soluţionării recursului, astfel că nu se poate constata o 
încălcare a dispoziţiilor legale de către lichidatorul judiciar, iar pe de altă parte, faptul că societate 
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adjudecatară nu a găsit surse de finanţare sau nu a putut oferi alte garanţii băncii de la care la 
solicitat credit nu se poate constitui într-o culpă a lichidatorului judiciar. 

În acest context anularea celei de a doua licitaţii si reluarea procedurilor de vânzare a 
activului societăţii debitoare erau perfect întemeiate. 

La data de 10.04.2013 a avut loc adunarea creditorilor, care a modificat corespunzător noii 
situaţii regulamentul de vânzare, hotărârea acestei adunări nefiind contestată în instanţă. 

Reluarea licitaţiei s-a făcut cu respectarea noului regulament, inclusiv în ceea ce priveşte 
preţul de pornire la licitaţie, cu asigurarea unei publicităţi corespunzătoare, respectiv într-un ziar 
local şi în trei ziare naţionale de largă circulaţie. 

Contestatoarea a susţinut că, în urma demersurilor efectuate în vederea participării în 
continuare la licitaţiile organizate pentru imobilul în litigiu, a fost informată eronat, în sensul că 
adunarea creditorilor pentru aprobarea noului regulament va fi întrunită la 25.04.2013 şi abia ulterior 
se vor ţine noile licitaţii. 

Această afirmaţie nu a fost probată însă în niciun fel. Lipsa oricăror probe în sensul că ar fi 
primit informaţii eronate, coroborat cu faptul că de data aceasta licitaţia a fost precedată de o largă 
publicitate nu susţin ipoteza contestatoarei în sensul că, în mod intenţionat, a fost îndepărtată de la 
participarea la licitaţie. 

3. Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs contestatoarea SC [...] 
SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 

 Instanţa nu a avut in vedere și nu a analizat întregul material probator și toate motivele 
invocate, privind atât modalitatea de asigurare a publicităţii, cât și demersurile efectuate de către 
lichidator pentru înlăturarea societăţii recurente sau a oricăror alţi potenţiali cumpărători de la 
participarea la licitaţie. 

Astfel, instanţa nu s-a pronunţat asupra motivelor invocate privind legalitatea publicităţii 
organizării licitaţiilor, a ignorat in totalitate probatoriile administrate si nu a acordat nici o valenţa 
faptului ca lichidatorul judiciar nu a fost in măsura să facă dovada ţinerii şedinţelor anterioare de 
licitaţie; nu a fost analizată si motivată respingerea criticilor vizând modalitatea in care s-a înţeles a 
se efectua publicitatea, prin publicarea unui singur anunţ ce nu era de natură a îndeplini condiţiile 
legale privind expunerea pe piaţă si stabilirea cu certitudine a coordonatelor procedurilor organizate. 

Învederează recurenta că, deşi pe parcursul soluţionării cauzei au fost administrate o serie de 
probatorii, atât înscrisuri cât si prezumţii, cu privire la modalitatea in care lichidatorul, in contextul 
litigiilor existente, a urmărit in mod constant înlăturarea societăţii recurente, instanţa de fond nu a 
oferit nici o motivaţie a înlăturării acestora și s-a mulţumit ca in motivarea soluţiei (rezumată la 
ultimele trei alineate din pag. 6 a hotărârii) să susţină că nu a fost administrat nici un probatoriu, fără 
a analiza sau motiva înlăturarea niciunuia dintre argumentele sau înscrisurile depuse la dosarul 
cauzei. 

Instanţa s-a rezumat a reține, in numai trei alineate din hotărâre, faptul că: reluarea licitaţiei 
s-a efectuat cu respectarea noului regulament, fără a analiza niciunul din motivele invocate cu 
privire la Hotărârea Adunării Creditorilor sau privind acordarea unui termen de plata diferit de cel 
prevăzut in Regulament și Caietul de sarcini; a fost asigurată o publicitate corespunzătoare - fără a 
avea in vedere, a analiza și eventual a respinge vreunul din motivele vizând modalitatea in care a 
fost efectuată această publicitate, prin publicarea unui singur anunţ; nu s-a făcut dovada faptului că 
s-a urmărit înlăturarea posibilităţii de a participa la licitaţie - fără a se pronunţa asupra niciunei 
probe din cele administrate si fără a retine faptul ca lichidatorul judiciar nu a putut proba 
organizarea nici măcar a unei singure licitaţii anterior vânzării bunului. 

În aceste condiţii, consideră recurenta că se impune desfiinţarea sentinţei recurate având in 
vedere faptul ca aceasta nu cuprinde motivele pentru care instanţa a înlăturat argumentele invocate 
si probatoriile administrate. 
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Deşi instanţa nu avea obligaţia de a răspunde punctual și detaliat tuturor problemelor 
invocate, in considerarea art. 6 din CEDO si pentru asigurarea unui proces echitabil, aceasta avea 
obligaţia de a examina in mod real toate aspectele invocate oferind părţilor un răspuns cu privire la 
motive ce ţin de esenţa litigiului desfăşurat intre părţi. Hotărârea instanţei nu răspunde exigentelor 
art.6 din CEDO. 

Referitor la modalitatea de organizare a licitaţiei și asigurarea publicităţii acesteia, 
recurenta arată că a invocat încălcarea dispoziţiilor art. 116 din Legea 85/2006, motivele invocate 
nu au vizat însă, aşa cum in mod greşit a reţinut instanţa de fond, faptul că publicaţia din data de 
19.04.2013 nu ar fi avut o anumită expunere. 

Învederează recurenta că a arătat faptul că modalitatea de asigurare a publicităţii licitaţiilor 
organizate, prin publicarea unor anunţuri in data de 19.04.2013 prin care se stabileşte organizarea 
licitaţiei in fiecare zi de joi începând cu data de 25.04.2013, nu este de natură a îndeplini condiţiile 
legale privind expunerea pe piaţă si stabilirea cu certitudine a coordonatelor procedurilor organizate, 
întrucât un potenţial cumpărător nu are cunoştinţă ulterior datei de 25.04.2013 dacă anunţul mai este 
valabil, cu atât mai mult cu cât la locul situării imobilului sau pe site-ul lichidatorului judiciar nu 
mai figura nici un anunţ cu privire la aceasta licitaţie. A arătat şi faptul că această manieră de 
asigurare a publicităţii a fost destinată in principal înlăturării unor potenţiali cumpărători interesaţi 
cărora li se comunică ori faptul că încă nu este aprobat regulamentul de licitaţie ori faptul că din 
diverse motive licitaţia nu se mai organizează si a se asigura vânzarea către un anumit client dorit de 
lichidator si creditorul majoritar. 

Cu privire la probatoriile administrate și concluzia instanţei potrivit căreia nu a fost 
administrat nici un probatoriu in acest sens, recurenta arată că: 

a. Lichidatorului judiciar îi revenea sarcina de a depune la dosarul cauzei dovada organizării 
licitaţiilor aferent datelor mai sus menţionate. Acesta nu a fost în măsură însă de a depune la dosarul 
cauzei nici un proces verbal cu privire la licitaţiile pretins a fi organizate începând cu data de 
21.03.2013 sau începând cu data de 25.04.2013. Totodată, in cadrul prezentei proceduri nu a făcut 
nici o precizare cu privire la ce s-a întâmplat la termenele mai sus menţionate. Singurul proces 
verbal depus de lichidator este aparent aferent licitaţiei din data de 11.04.2013, dar care apare 
întocmit abia la data de 25.04.2013 si este semnat doar de către lichidator, lipsind ceilalţi membrii ai 
comisiei de licitaţie. 

b. Referitor la termenul din data de 25.04.2013, învederează recurenta că a arătat că nu a 
putut participa întrucât lichidatorul nu a organizat licitaţia, invocând lipsa aprobării strategiei de 
vânzare si convocarea unei Adunării creditorilor pentru aceeaşi dată (invocând in acest sens si BPO 
nr. 7303/22.04.2013), urmând ca după aprobarea acestei strategii să se publice un nou anunţ si să se 
reia procedura de licitaţie. 

Raportat la aceste considerente, in mod greşit instanţa de fond a reţinut că societatea 
contestatoare nu a făcut dovada afirmaţiilor sale, deşi a fost invocată inclusiv publicarea de către 
lichidator in BPO nr. 7303/22.04.2013 a menţiunii privind convocarea şedinţei mai sus menţionate 
cu obiectivul indicat, şi nu a avut în vedere că nu a fost depus la dosarul cauzei nici un proces verbal 
aferent datei de 25.04.2013, proces verbal care aparent întocmit la data de 25.04.2013 vizează de 
fapt licitaţia din data de 11.04.2013. 

c. La dosarul cauzei a fost depus, de către SC [...] SRL în dovedirea afirmaţiilor sale, copia 
Caietului de sarcini ce era prezentat potenţialilor cumpărători, in care se menţiona in mod expres 
faptul ca Regulamentul privind procedura de valorificare a activului nu a fost prezentat Adunării 
Creditorilor si astfel nu se putea organiza licitaţia. 

d. În zilele de 02.05.2013 și 09.05.2013 nu s-a organizat de către lichidatorul judiciar nici o 
licitaţie, invocându-se atât imposibilitatea de prezentare a lichidatorului (02.05 fiind zi liberă, iar in 
data de 09.05.2013 s-a invocat faptul că lichidatorul este plecat din localitate) și potrivit precizărilor 
anterioare întreaga procedură de licitaţie va fi reluată după efectuarea unei noi publicaţii. 
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Recurenta învederează că deşi nu a avut posibilitatea depunerii unor înscrisuri in acest sens 
(aspectele menţionate rezultând in urma deplasărilor reprezentantului societăţii la sediul 
lichidatorului), acesta ar fi avut posibilitatea răsturnării acestor afirmaţii prin depunerea la dosarul 
cauzei a proceselor verbale aferent celor două termene, înscrisuri care însă nu există. 

Raportat la motivele invocate, se poate constata că publicitatea efectuată nu asigură 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 116 din legea 85/2006, urmărindu-se in realitate 
înstrăinarea activului către o anumită persoană la un preţ mult sub preţul de evaluare si sub preţul la 
care acelaşi activ fusese anterior adjudecat. 

Instanţa de fond nu a analizat cauza cu privire la termenul de plată acordat prin procesul 
verbal contestat. 

Susţine recurenta că, deşi a susţinut la instanţa de fond că acordarea adjudecatarului a unui 
termen de plată diferit de cel prevăzut in regulamentul licitaţiei, în primul rând, atrage nulitatea 
procesului verbal de licitaţie întocmit cu încălcarea regulamentului de vânzare modificat la data de 
10.04.2013, cât și a Caietului de sarcini, iar pe de altă parte, acordarea acestor derogări denotă o 
înţelegere anterioară intre lichidator si adjudecatar in detrimentul unor alţi potenţiali cumpărători, 
instanţa nu s-a pronunţat asupra motivului de nulitate invocat şi a ignorat aspectele învederate, 
reţinând succint si fără nici o motivaţie că societatea contestatoare – recurenta din cauză – nu a 
susţinut probator că prin demersurile efectuate de lichidator s-a urmărit avantajarea adjudecatarului. 

 În mod greşit instanţa de fond, prin refuzul de a se pronunţa asupra criticilor de legalitate 
formulate, a reţinut indirect legalitatea diminuării preţului de pornire al licitaţiei prin Hotărârea 
Adunării Creditorilor din 10.04.2013 pentru considerentul ca această hotărâre nu a fost contestată 
in instanţă. 

În acest sens recurenta contestatoare susţine că a învederat instanţei de fond că, având in 
vedere calitatea sa de terţ și raportat la dispoziţiile art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006, neavând 
calitatea de creditor, nu avea deschisă calea contestaţiei directe împotriva hotărârii Adunării 
Creditorilor, având însă dreptul și posibilitatea de a formula eventualele critici in cadrul contestării 
procedurii de licitaţie. 

Solicită a se constata că în mod nelegal s-a procedat la modificarea regulamentului de 
vânzare și organizarea licitaţiei in sensul diminuării preţului de vânzare de la suma prevăzută in 
raportul de evaluare (381.423 euro) la suma de 300.000 euro. Deşi dispoziţiile Legii 85/2006 nu 
prevăd in mod expres obligaţia lichidatorului de a demara procedura de licitaţie de la preţul de 
evaluare, aceasta obligaţie rezultă in mod implicit din ansamblul dispoziţiilor legale (și raportat la 
art. 149 din Legea 85/2006 şi la dispoziţiile de drept comun privind organizarea licitaţiei). În acest 
sens sunt şi dispoziţiile art. 117 alin 2 din Legea 85/2006 care prevăd că in cazul vânzării directe 
aceasta nu se poate face la un preţ sub preţul de evaluare; cu atât mai mult in cazul unei proceduri de 
licitaţie - preţul de pornire nu poate fi mai mic decât preţul de evaluare. 

Susţine recurenta că, în speţă, nu există nicio motivare pentru diminuarea preţului de pornire 
a licitaţiei in condiţiile in care: in cadrul procedurii din data de 07.12.2011 a fost adjudecat acelaşi 
activ pentru preţul de 378.200 euro (ulterior licitaţia fiind anulată in mod irevocabil), iar la ultima 
procedură din data de 02.07.2012 imobilul a fost adjudecat imobilul la preţul de 472.964 euro (chiar 
dacă ulterior licitaţia a fost anulată in condiţiile in care legalitatea acesteia depindea in mod direct de 
soluţionarea recursului vizând licitaţia organizată in data de 07.12.2011). Mai mult, in condiţiile in 
care însăşi lichidatorul judiciar a recunoscut ca licitaţiile organizate in baza publicaţiilor efectuate in 
data de 01.03.2013 nu s-au putut tine in mod legal întrucât nu fusese aprobat regulamentul de 
vânzare, nu se putea invoca necesitatea diminuării preţului datorita lipsei unor oferte de cumpărare. 

Pentru situaţia de fapt prezentată și criticile de nelegalitate și netemeinicie a hotărârii 
recurate, recurenta solicită admiterea recursului cu consecinţa modificării in parte a hotărârii 
recurate in sensul admiterii contestaţiei astfel cum a fost formulată. 
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Intimatul adjudecatar [...] a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat. 
 Intimata creditoare SC [...] S.A a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca neîntemeiat, arătând că susţinerile privind nerespectarea procedurii de vânzare 
aprobată de creditori nu sunt conforme cu realitatea. 

În cursul judecăţii recursului, la data de 11.03.2014, S.C. [...] SRL a depus cerere de 
intervenţie în interesul recurentei reclamante SC [...] SRL, în temeiul art.49-56 din Codul de 
procedură civilă. 

La termenul de judecată din data de 25.06.2014, după punerea în discuţia părţilor a 
admisibilităţii cererii de intervenţie accesorie formulată de S.C. [...] SRL, Curtea a respins cererea 
apreciind că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de admitere a cererii şi că, în raport de argumentele 
expuse, în realitate este o cerere de intervenţie în interes personal, iar nu în interesul recurentei, din 
cuprinsul cererii rezultând că societatea este nemulţumită pentru că ea însăşi a fost văduvită de 
această procedură, pe care însă nu a contestat-o.  

 Intimatul [...] – lichidator judiciar al debitoarei S.C. [...] S.R.L a depus Concluzii scrise, în 
termenul de amânare al pronunţării, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

4. Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă, dar şi 
potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat, nefiind 
identificate motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

I) În speţă, este nefondat motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., care se 
referă la cazul în care hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când aceasta cuprinde 
motive contradictorii ori străine de natura pricinii. 

În dreptul intern, nemotivarea hotărârii judecătoreşti este sancţionată de legiuitor, pornind de 
la obligaţia statului de a respecta dreptul părţii la un proces echitabil, drept consacrat de art. 6 par. 1 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Astfel, conform jurisprudenţei instanţei de la Strasbourg, noţiunea de proces echitabil 
presupune ca o instanţă internă, care nu a motivat decât pe scurt hotărârea sa, să fi examinat totuşi, 
în mod real, problemele esenţiale care i-au fost supuse şi nu doar să reia pur şi simplu concluziile 
unei instanţe inferioare. 

Pe de altă parte, dreptul la un proces echitabil include, printre altele, dreptul părţilor de a 
prezenta observaţiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor. 

Întrucât Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu are ca scop garantarea unor drepturi 
teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective, acest drept nu poate fi considerat efectiv decât 
dacă aceste observaţii sunt în mod real "ascultate", adică în mod corect examinate de către instanţa 
sesizată. 

Cu alte cuvinte, art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului implică, mai ales 
în sarcina instanţei, obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al 
elementelor probatorii ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa. 

Curtea apreciază că motivarea hotărârii judecătoreşti înseamnă, în sensul strict al termenului, 
precizarea în scris a raţionamentului care îl determină pe judecător să admită sau să respingă o 
cerere de chemare în judecată. 

Chiar recurenta recunoaşte, prin motivele de recurs că instanţa nu avea obligaţia de a 
răspunde punctual şi detaliat tuturor criticilor din contestaţie, Curtea reţinând că judecătorul sindic a 
examinat în mod real, fiecare, aşa-zise motive de nelegalitate, invocate de recurentă, astfel că 
hotărârea îndeplineşte cerinţele art.261 pct.5 din Codul de procedură civilă, fiind expuse în mod 
convingător argumentele care au condus la formarea convingerii sale. 

  II) Motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. este nefondat, în raport de 
argumentele care vor fi prezentate în continuare. 
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În cauză trebuia dovedit de către recurentă că lichidatorul judiciar, cu ocazia organizării 
licitaţiei din 16.05.2013, a încălcat dispoziţii legale, imperative, care atrag nelegalitatea actelor 
întocmite, ceea ce nu s-a demonstrat, aşa cum corect a reţinut judecătorul sindic.  

Curtea constată că la dosarul cauzei există depuse de către lichidatorul judiciar dovezi care 
atestă efectuarea publicaţiei de vânzare în data de 19.04.2013 în ziare locale şi de largă răspândire, 
respectiv „Evenimentul zilei”, „Adevărul”, „Telegraf” şi „Bursa”, anunţul fiind complex cu 
descrierea şi localizarea imobilului ce urma să fie vândut, preţul de pornire a licitaţiei,  periodicitatea 
organizării licitaţiilor cu indicarea datei şi a orei de desfăşurare începând cu data de 25.04.2013, la 
sediul lichidatorului, datele de contact, valoarea garanţiei. 

Organizarea licitaţiei şi preţul de pornire au fost aprobate în cadrul Adunării creditorilor 
debitoarei, singurii în măsură să decidă acest lucru, hotărâre consemnată într-un proces-verbal depus 
la grefa instanţei la 11.04.2013, hotărâre ce nu a fost contestată. Până la data de 16.05.2013 nu s-a 
înscris nici un ofertant pentru a se putea ţine licitaţia propriu-zisă şi întocmi procese verbale. 

Împrejurarea că pentru adjudecatarul imobilului s-a acceptat un termen mai lung de plată a 
preţului, Curtea constată că acest aspect nu constituie motiv de nulitate a licitaţiei organizate, fiind 
vorba de o învoială ulterioară adjudecării imobilului. 

Celelalte aspecte invocate de contestatoare au rămas la stadiul de simple afirmaţii, nefiind 
demonstrată inducerea sa în eroare, în mod intenţionat de lichidatorul judiciar,  cu privire la data 
ţinerii licitaţiei, cu atât mai mult cu cât recurenta avea cunoştinţă de faptul că se repetă în fiecare zi 
de joi a săptămânii. 

Criticile referitoare la diminuarea preţului de pornire a licitaţiei de către Adunarea 
creditorilor au fost înlăturate corect de judecătorul sindic, neputând fi examinate în această fază 
procesuală atât timp cât nu s-a contestat hotărârea adoptată în adunarea  din data de 10.04.2013 şi 
care nu făcea obiectul investirii judecătorului sindic pe calea contestaţiei împotriva licitaţiei de 
vânzare organizată de lichidatorul judiciar. 

Concluzionând, faţă de considerentele reţinute mai sus, Curtea apreciază ca legală şi 
temeinică hotărârea tribunalului, motiv pentru care, în temeiul at.312 din Codul de procedură civilă, 
recursul va fi respins ca nefondat. 

 
41. Procedura insolvenței - contestație. Notificarea tuturor creditorilor urmare 

deschiderii procedurii insolvenței în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă. 
Obligativitatea invocării unor motive temeinice din partea creditoarei pentru a justifica 
solicitarea repunerii în termenul de declarare a creanței. 
 

Art.61 din Legea nr.85/2006 
Decizia Curții Constituţionale nr. 367 din 17 martie 2009 

 
Regula este ca notificarea creditorilor să se facă în conformitate cu normele generale stabilite de 

Codul de procedură civilă şi, în mod excepţional, atunci când creditorii nu pot fi identificaţi în lista 
prevăzută la art.28 alin.1 lit. c, procedura de comunicare să fie considerată îndeplinită doar prin publicarea 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
           În cauză, deşi debitoarea a fost notificată de către administratorul judiciar pentru a prezenta actele 
contabile ale societăţii şi lista cu numele, adresele şi creanţele creditorilor, administratorul social nu a 
răspuns în niciun fel notificărilor, situaţie în care s-a procedat la publicarea notificării în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă şi în ziar. 
           Având în vedere că administratorul judiciar şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege, iar 
identificarea recurentei nu s-a putut face din motive obiective, în mod corect s-a apreciat de către 
judecătorul sindic incidenţa excepţiei prevăzute de art.7 alin.3 teza a II-a, procedura notificării fiind 
considerată îndeplinită prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
          Astfel, s-a apreciat că citarea şi comunicarea actelor prin intermediul Buletinului procedurilor de 
insolvenţă îşi găsesc justificarea în însuşi specificul acestei proceduri şi au drept scop asigurarea 
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desfăşurării cu celeritate a acesteia. Obligaţiile corelative ce decurg pentru părţi în acest caz nu pot fi privite 
ca aducând o restrângere a dreptului de proprietate ori a dreptului la apărare, atât timp cât părţile au 
posibilitatea să participe la termenele fixate de judecătorul-sindic şi să consulte dosarul în vederea 
cunoaşterii tuturor actelor de procedură depuse la acesta. 
 

     Decizia civilă nr. 577/17.09.2014 
        Dosar nr. 13558/118/2012/A1* 

 
          Prin sentinţa civilă nr.1501 din 09.05.2014 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 
contestaţia formulată de contestatoarea [...] prin mandatar S.C. [...] S.R.L. în contradictoriu cu 
intimatul CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ [...] în calitate de administrator judiciar 
al debitoarei S.C. [...] S.R.L. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că prin sentinţa civilă 
nr.435/08.02.2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC [...] SRL şi a 
fost stabilit termenul pentru depunerea cererilor de admitere a creanţei pentru data de 18.03.2013. 
Administratorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii procedurii în condiţiile legii. 
Notificarea a fost publicată în BPI nr. 54019/10.02.2013.  

S-a reţinut ca fiind reală susţinerea contestatoarei [...] privind lipsa unei notificări în 
condiţiile codului de procedură civilă, aspect recunoscut şi de către intimatul administrator judiciar. 
Imposibilitatea notificării la sediul debitoarei s-a datorat lipsei informaţiilor relative la creditorii 
existenţi şi a documentelor financiar contabile ale debitoarei care să fi permis administratorului 
judiciar să cunoască atât calitatea de creditoare a contestatoarei, cât şi sediul acesteia. După cum s-a 
putut constata din actele depuse în dosarul de fond şi din rapoartele administratorului judiciar, 
debitoarea nu s-a conformat dispoziţiilor legale relative la depunerea actelor şi informaţiilor 
prevăzute de art.28 din Legea nr.85/2006 şi nici notificării ulterioare emise de administratorul 
judiciar. Situaţia este reglementată prin prevederile  art.61 coroborate cu art. 7 alin. 3 teza a doua 
potrivit cu care, pentru creditorii care nu au putut fi notificaţi în lista prevăzută de art.28 alin.1 lit.c), 
procedura notificării prevăzute de art. 61 este îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă. Ca urmare, reţine judecătorul sindic, notificarea publicată la data de 
10.02.2013 produce efecte juridice faţă de creditoarea contestatoare în aceeaşi măsură ca şi 
notificarea comunicată în condiţiile codului de procedură civilă, în situaţia de fapt regăsită în cauză.  
    Raportat la data stabilită prin hotărârea de deschidere a procedurii pentru depunerea cererilor 
de admitere a creanţei, reţine judecătorul sindic împrejurarea că cererea creditoarei contestatoare [...] 
depusă la data de 26.04.2013 este tardiv formulată, astfel că, în mod corect administratorul judiciar a 
respins-o pentru acest motiv. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatorul [...] prin mandatara [...] 
SRL, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 Arată recurentul că prin sentinţa de deschidere a procedurii judecătorul sindic stabileşte în 
sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a notifica în timp optim creditorii debitoarei, în acest fel 
creditorii putând depune cererile de admitere a creanţei asupra averii debitoarei, obligaţie 
nerespectată în prezenta cauză de lichidator. 
 Astfel, administratorului judiciar îi incumbă obligaţia de a proceda la notificarea debitoarei şi 
a tuturor creditorilor în vederea procedurii de declarare a creanţelor împotriva averii debitoarei. 
 Potrivit legii insolvenţei, prin creditor se înţelege persoana fizică sau juridică ce deţine un 
drept de creanţă asupra averii debitoarei şi care a solicitat, în mod expres instanţei să îi fie 
înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care 
poate face dovada creanţei sale faţă de patrimoniul debitorului. 
 Un exemplu edificator este cel privind salariaţii debitorului care, fără a depune personal 
declaraţiile de creanţe, au totuşi calitatea de creditor. 
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 Creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei este acel creditor care a formulat 
şi căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelele de 
creanţe contra debitorului întocmite în procedură. 
 Precizează recurentul că instanţa de fond în mod greşit a admis motivările lichidatorului 
judiciar, respingând contestaţia acesteia, deşi faţă de aceasta nu a fost îndeplinită în mod legal 
procedura notificării privind deschiderea procedurii şi, totodată, aceasta deţine un drept de creanţă 
împotriva debitoarei, dovedit prin înscrisuri justificative. 
 Totodată, mai arată recurenta că, prin respingerea contestaţiei, instanţa de fond în mod 
nelegal a negat toate drepturile decurgând din calitatea de creditor în ceea ce o priveşte pe recurentă, 
prin sentinţa civilă nr.1501/9 mai 2014, considerată netemeinică şi nelegală. 

În mod contrar aprecierilor instanţei de fond, recurenta învederează că notificarea deschiderii 
procedurii de insolvenţă în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este o excepţie de la prevederile 
art.61 din Legea nr. 85/2006 şi nu o regulă. 
 Apreciază recurenta că, în cazul procedurii notificării, nu sunt aplicabile dispoziţiile art.7 
alin.9 din Legea nr.85/2006, care dispune că „publicarea actelor de procedură şi, după caz, a 
hotărârilor judecătoreşti în Buletinul procedurilor de insolvenţă, înlocuieşte, de la data publicării 
acestora, citarea, convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual faţă de 
participanţii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării. 

Textul de lege sus-menţionat consacră o situaţie-regulă, notificarea deschiderii procedurii 
fiind derogatorie de la dispoziţiile de citare reglementate de art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006. 
 Altfel spus, în cazul în care legea prevede expres că procedurile de citare, comunicare, 
notificare, se vor face conform Codului de procedură civilă, celelalte dispoziţii din Legea nr.85/2006 
nu îşi găsesc aplicare, iar dispoziţiile art.7 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.85/2006 au valoarea unei 
prezumţii legale relative – prezumţie care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă. 
 Consideră recurenta că în cazul procedurii de insolvenţă noţiunea de împrejurare mai presus 
de voinţa părţii ar trebui tratată într-un sens mai larg şi aceasta deoarece scopul acestei proceduri de 
insolvenţă este acoperirea pasivului debitoarei prin îndestularea creditorilor. 

Recurenta apreciază că este persoană îndreptăţită a deţine calitatea de creditor împotriva 
debitoarei, având un drept de creanţă împotriva acesteia, şi astfel fiind în drept să solicite înscrierea 
creanţei sale în cuantum de 29.148,70 lei la masa credală a debitoarei cauzatoare de prejudiciu, prin 
nerestituirea sumelor datorate în ceea ce o priveşte pe recurenta creditoare. 
 Ori, faptul că deschiderea procedurii de insolvenţă a fost notificată prin publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nu îl exonerează pe practicianul în insolvenţă de faptul că nu şi-
a îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina sa de către judecătorul sindic. 
 Instanţa de fond a fost indusă în eroare de administratorul judiciar care, de altfel, a 
recunoscut faptul că cele susţinute de contestatoare sunt adevărate în legătură cu lipsa notificării 
acesteia, conform prevederilor legale. Astfel, prima instanţă în mod nelegal procedează la 
pronunţarea unei soluţii contrare interesului contestatoarei, deşi administratorul judiciar îşi 
recunoaşte culpa privind neîndeplinirea corespunzătoare a procedurii. 
 În plus, prima instanţă scapă din vedere şi motivul pentru care administratorul judiciar s-a 
aflat în culpă privind neîndeplinirea procedurii de notificare faţă de recurentă, respectiv prevederile 
legale invocate de către însăşi debitoare. 

În concluzie, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi, pe cale de consecinţă, 
admiterea contestaţiei şi implicit a cererii de repunere în termenul de formulare a cererii de admitere 
a creanţei şi cererea de admitere a creanţei. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
          Astfel, potrivit disp. art.61 din Legea nr.85/2006, în urma deschiderii procedurii, 
administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 
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debitor în condiţiile art.32 alin.(2), notificare ce se realizează conform prevederilor Codului de 
procedură civilă publicându-se, totodată, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor 
de insolvenţă. 
          Prin excepţie, art.7 alin.3 teza a II-a prevede că pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi 
în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi 
considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
           Prin urmare, regula este ca notificarea creditorilor să se facă în conformitate cu normele 
generale stabilite de Codul de procedură civilă şi, în mod excepţional, atunci când creditorii nu pot fi 
identificaţi în lista prevăzută la art.28 alin.1 lit. c, procedura de comunicare să fie considerată 
îndeplinită doar prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
           Este adevărat că încadrarea unei situaţii în excepţia prevăzută de art.7 alin.3 trebuie să ţină 
seama de împrejurările concrete ale speţei, precum şi de modul în care administratorul judiciar şi-a 
îndeplinit propriile atribuţii prevăzute de lege.  
           În cauză, deşi debitoarea a fost notificată de către administratorul judiciar pentru a prezenta 
actele contabile ale societăţii şi lista cu numele, adresele şi creanţele creditorilor, administratorul 
social nu a răspuns în niciun fel notificărilor, situaţie în care s-a procedat la publicarea notificării în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă şi în ziar. 
           Având în vedere că administratorul judiciar şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege, iar 
identificarea recurentei nu s-a putut face din motive obiective, în mod corect s-a apreciat de către 
judecătorul sindic incidenţa excepţiei prevăzute de art.7 alin.3 teza a II-a, procedura notificării fiind 
considerată îndeplinită prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
          În acest sens, Curtea Constituţională a statuat prin Decizia nr. 367 din 17 martie 2009 că 
accesul liber la justiţie şi exercitarea dreptului de apărare nu sunt drepturi absolute, legiuitorul 
putând să prevadă anumite condiţionări în vederea unei bune administrări a justiţiei, condiţionări ce 
pot îmbrăca şi forma unor obligaţii de ordin financiar. În mod evident, aceste condiţionări trebuie să 
îşi găsească o justificare rezonabilă şi proporţională cu obiectivul propus şi să nu ducă la 
imposibilitatea efectivă de exercitare a drepturilor fundamentale mai sus menţionate. 
          Astfel, s-a apreciat că citarea şi comunicarea actelor prin intermediul Buletinului procedurilor 
de insolvenţă îşi găsesc justificarea în însuşi specificul acestei proceduri şi au drept scop asigurarea 
desfăşurării cu celeritate a acesteia. Obligaţiile corelative ce decurg pentru părţi în acest caz nu pot fi 
privite ca aducând o restrângere a dreptului de proprietate ori a dreptului la apărare, atât timp cât 
părţile au posibilitatea să participe la termenele fixate de judecătorul-sindic şi să consulte dosarul în 
vederea cunoaşterii tuturor actelor de procedură depuse la acesta. 
          Instanţa de recurs apreciază că, în contextul mai sus arătat, o repunere în termenul de 
declarare a creanţei trebuie să fie justificată de creditoare cu motive temeinice, în condiţiile 
prevăzute de art.103 alin.1 Cod procedură civilă, împrejurarea că recurenta contestatoare nu a fost 
notificată cu privire la deschiderea procedurii şi la data limită stabilită pentru depunerea declaraţiilor 
de creanţă neputând fi considerată un motiv temeinic. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate sunt nefondate, urmează a 
respinge recursul ca atare în baza art.312 alin.1 Cod de procedură civilă. 

 
42. Procedura insolvenței. Acțiune în anularea vânzării unui autoturism Skoda Octavia 

și restituirea bunului către averea debitoarei. Verificarea îndeplinirii condiției prejudicierii 
creditorilor. 

 
Art.312 Cod procedură civilă 1865 

Art.79 – art.85 din Legea nr.85/2006 
Art.5 alin.1 din OG nr.15/1996 
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Art.79 din legea insolvenţei constituie reglementarea generală în materie, în raport cu art.80 care 
enumără cu caracter exemplificativ anumite operaţiuni juridice ce pot fi anulate cuprinzând totodată, 
dispoziţii derogatorii. 

Legiuitorul a statuat în conţinutul art.80 din legea insolvenţei situaţiile în care lichidatorul poate 
introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi 
patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii 
executate, realizate de debitor. 

În egală măsură, legiuitorul a stipulat în conţinutul art.85 alin.3 din Legea nr.85/2006 „Dacă sunt 
îndeplinite condiţiile art.79 şi art. 80, se instituie o prezumţie relativă de fraudă în dauna creditorilor. 
Prezumţia poate fi răsturnată de către debitor. Ea nu se exclude la terţul dobânditor sau sub dobânditor.”, 
astfel că toate susţinerile recurentei privind neexaminarea apărărilor sale apar ca fiind nefondate, instanţa 
de fond, în mod legal şi temeinic, făcând referire în argumentaţia sa la prezumţia relativă de fraudă, în 
condiţiile în care recurentul pârât nu a produs dovezi care „să răstoarne” susţinerile lichidatorului. 

Cu alte cuvinte, potrivit art.85 alin.3 din Legea nr.85/2006, dacă sunt îndeplinite condiţiile art.89 şi 
art.80 pentru anularea unui transfer, fapt ce în speţă a fost îndeplinit, se instituie o prezumţie relativă de 
fraudă a debitorului în dauna creditorilor,  prezumţie ce putea fi răsturnată de debitor prin dovada contrară 
– ceea ce nu s-a întâmplat în cauză – fără ca aceasta să se extindă la dobânditor sau sub dobânditor, decât 
în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, cum ar fi cazul prevăzut de art. 84 alin.2  - „ În cazul în 
care sub dobânditorul este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezumă 
relativ la acesta că a cunoscut împrejurarea prevăzută la alin.1”. 
 

     Decizia civilă nr. 584/18.09.2014 
        Dosar nr. 571/88/2013/a1.4 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. 571/88/2013/a6 din data 

de 24.10.2013 reclamantul [...] - lichidator al debitoarei  SC.[...] SRL (fostă [...] SRL), a chemat în 
judecată pe pârâta [...] şi debitoarea SC.[...] SRL ( fostă [...] SRL)  prin curator special [...], pentru 
ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

- anularea vânzării autoturismului Skoda Octavia, înmatriculat cu nr. [...], serie şasiu [...], 
serie motor [...], an fabricaţie 2008, intervenită la data de 11.08.2011 între S.C. [...] S.R.L fostă 
S.C.[...] S.R.L şi pârâta [...]; 

- restabilirea situaţiei anterioare încheierii vânzării prin restituirea bunului către averea 
debitoarei S.C. [...] S.R.L. (fosta S.C. [...]S.R.L.), pentru a fi valorificat în cadrul procedurii 
insolvenţei sau, dacă bunul nu mai există sau a fost ulterior înstrăinat, restituirea valorii acestuia de 
la momentul vânzării. 

Motivând acţiunea reclamanta învederează în esenţă că, prin Sentinţa nr. 2591 din 
26.04.2013, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr. 
571/88/2013, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă, în conformitate cu Legea nr. 85/2006, 
împotriva debitoarei S.C. [...] S.R.L. (fosta S.C. [...] S.R.L.) fiind desemnat în calitate de 
administrator judiciar [...] IAŞI S.P.R.L. 

Ca urmare a demersurilor întreprinse de administratorul judiciar în considerarea atribuţiilor 
legale instituite în sarcina sa, se arată a fi fost identificate o serie de autovehicule ce au figurat la 
Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Tulcea ca aparţinând societăţii 
debitoare S.C. [...] S.R.L. (fosta S.C. [...] S.R.L.), acestea fiind, în prezent, înstrăinate şi radiate. 

Astfel, în speţă, conform facturii fiscale nr. TOPTL [...]/11.08.2011 S.C.[...] S.R.L. (actuala 
S.C. [...] S.R.L.) a vândut către [...] autovehiculul Skoda [...] Octavia, înmatriculat cu nr. [...], serie 
şasiu [...], serie motor [...], an fabricaţie 2008, pentru suma de 25.420,00 lei. 

În conformitate cu art.79 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, 
„administratorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor 
frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor,în cei 3 ani anteriori deschiderii 
procedurii”. 
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De asemenea, în temeiul art.80 alin.1 lit.b şi lit.c din Legea nr. 85/2006, „administratorul 
judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a 
transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor 
transmise şi a valorii acestor prestaţii executate, realizate de debitor prin următoarele acte: 

„(...) b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, 
efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii", precum şi "actele încheiate în cei 3 ani 
anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage 
bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile". 

În acelaşi sens se arată că textele art.79-80 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei au introdus o prezumţie relativă de fraudă în dauna creditorilor în temeiul căreia, partea 
beneficiară nu mai este obligată să-şi dovedească susţinerile, ci numai existenţa unor fapte vecine şi 
conexe care să declanşeze prezumţia. 

In acest context, partea adversă, în cauză pârâţii, trebuie să facă dovada contrară, anume 
caracterul nefraudulos al vânzării , arată reclamanta, pentru că, fiind vorba de o prezumţie, 
reclamantul, respectiv administrator judiciar nu are obligaţia să dovedească frauda sau intenţia de 
prejudiciere a creditorilor, ci numai faptul că, actul a fost încheiat în perioada suspectă şi că, acesta a 
fost încheiat în condiţii neobişnuite ce depăşesc limitele activităţii normale a debitoarei. 

Corelativ, pârâţii trebuie să dovedească faptul că, nu există fraudă şi că actul a fost încheiat 
în condiţiile normale ale activităţii curente a debitoarei, că reprezintă acele fapte de comerţ şi 
operaţiuni financiare ce ţin de experienţa debitoarei, tipul de activitate, continuarea activităţilor 
contractuale, efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi, etc. 

In speţă, susţine reclamanta că vânzarea autovehiculului Skoda îndeplineşte condiţia 
prevăzută de Legea nr.85/2006 cu privire la momentul încheierii transferului de proprietate, întrucât 
s-a realizat la data de 11.08.2011, cu un an şi două luni înainte de deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitorului S.C. [...] S.R.L. (actuala S.C. [...] S.R.L.). 

În ceea ce priveşte obiectul principal de activitate al societăţii debitoare, acesta conform 
codului CAEN 0111 constă în: Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a 
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. 

S-a mai arătat că transferul efectuat de debitoare nu are legătură cu activitatea normală a 
societăţii şi nu a fost făcut în scopul realizării obiectului de activitate, ci în folosul familiei 
administratorului statutar de la data transferului.  

Prin urmare, acest transfer de proprietate este lovit de nulitate absolută deoarece, are o cauză 
ilicită dată de scopul mediat al obligaţiei, acela de a sustrage bunurile de la urmărirea creditorilor. 

Textul art. 80 lit. b din Legea nr. 85/2006 se referă la diferenţa vădită de valoare între 
prestaţii în defavoarea debitorului, frauda debitorului fiind prezumată de legiuitor, fapt pentru care 
apreciază reclamanta că, prin încheierea actului, debitorul urmăreşte sau cel puţin acceptă 
posibilitatea vătămării creditorilor în beneficiul celui cu care a contractat şi căruia îi transferă o 
valoare patrimonială disproporţionat de mare în raport de prestaţia efectiv primită de el. 

În raport cu sus menţionatele susţineri, apreciază reclamanta că, în cauză, vânzarea încheiată 
între cele două părţi contractante nu poate fi considerată legal încheiată, întrucât nu există o 
contraprestaţie din partea pârâtei [...] şi anume nu există o plată a preţului către societatea debitoare 
S.C. [...] S.R.L. (actuala S.C. [...] S.R.L.). 

Conform facturii fiscale nr. TOPTL [...]/11.08.2011 preţul pe care pârâta [...] ar fi trebuit să-l 
plătească în schimbul autovehiculului Skoda, este de 25.420,00 lei. 

Potrivit art.5 alin.1 din Ordonanţa nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 
„Pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări şi plăţi 
între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar. 

Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice pot efectua plăți în 
numerar în următoarele cazuri: alte operaţiuni de plăţi ale persoanelor juridice cu persoane fizice, 
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plăți către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o 
singură persoana juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în suma de 50.000.000 lei”. 

Aplicând prevederile Ordonanţei nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, 
cu modificările şi completările ulterioare, preţul de 25.420,00 lei ar fi trebuit să fie încasat prin 
banca debitorului S.C. [...] S.R.L. (actuala S.C. [...] S.R.L.), fiind vorba despre o sumă mai mare de 
5.000,00 lei. 

Menţionează reclamantul faptul că, în urma notificărilor de deschidere a procedurii 
insolvenţei făcute de către administratorul judiciar, societatea debitoare nu a comunicat nici unul din 
documentele prevăzute de prevederile art. 28 din Legea nr. 85/2006, că, în urma consultării de către 
administratorul judiciar a extraselor de cont furnizate de către unităţile bancare la care societatea 
debitoare a figurat cu conturi deschise, a constatat faptul că, aceasta sumă nu a fost plătită de către 
pârâta [...], prin urmare, nu se poate vorbi despre o contraprestaţie din partea cumpărătorului, în 
condiţiile în care, în conturile debitorului nu s-a evidenţiat încasarea sumei prevăzute pentru 
autovehiculul Skoda, respectiv 25.420,00 lei, putând afirma că preţul nu a fost plătit. 

Având în vedere faptul că preţul reprezintă una dintre condiţiile esenţiale pentru perfectarea 
unui act de vânzare-cumpărare, arată reclamanta că, acesta trebuie să existe, să fie sincer şi serios, 
prin preţ sincer înţelegându-se un preţ real, pe care părţile să-l fi stabilit nu în mod fictiv, ci în 
scopul de a fi cerut şi plătit în realitate, cu menţiunea că preţul este fictiv, când din intenţia părţilor 
rezultă că acesta nu este datorat. 

In cazul în care preţul este fictiv (simulat) vânzarea este nulă căci îi lipseşte preţul (sinepretio 
nulla est venditio), dar dacă părţile au urmărit în realitate înstrăinarea bunului - deci numai preţul, nu 
şi contractul în întregime este fictiv - el poate fi recunoscut valabil ca o donaţie deghizată, dacă 
vânzătorul a avut intenţia de a face o liberalitate şi dacă sunt îndeplinite toate condiţiile cerute 
pentru validarea donaţiei. 

In cazul de faţă, susţine reclamanta că, chiar dacă societatea debitoare ar fi urmărit 
transferarea autovehiculului Skoda cu titlu gratuit către pârâta [...], acest transfer poate fi anulat de 
către judecătorul sindic potrivit art.80 alin.1, lit.a, din Legea nr. 85/2006, întrucât se încadrează în 
categoria actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii 
insolvenţei, prin urmare, având în vedere faptul că, pârâta [...] nu a achitat factura nr. TOPTL 
[...]/11.08.2011, nu poate fi vorba despre încheierea unui act de vânzare cumpărare. 

Mai mult, în ceea ce priveşte calitatea dobânditorului bunului, menţionează reclamantul că, 
pârâta [...] este mama administratorului statuar al societăţii debitoare la data transferării bunului, 
respectiv a d-nei [...], aşa cum rezultă din copia de pe certificatul de naştere al acesteia, comunicat 
de către Primăria comunei [...], condiţii în care este mai mult decât evident că scoaterea 
autovehiculului Skoda din patrimoniul societăţii debitoare s-a realizat cu rea-credinţă, în scopul 
fraudării creditorilor. 

Din analiza art.80 alin.1 lit. c din Legea nr.85/2006, arată reclamanta a rezulta că pentru 
admisibilitatea unei asemenea acţiuni în anulare se cere îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiţii:transferul unui bun către un terţ, în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii; intenţia 
tuturor părţilor contractante de a sustrage bunul de la o eventuală urmărire sau de a leza în orice fel 
drepturile creditorilor. 

Învederează reclamantul faptul că acest transfer de proprietate a fost încheiat cu rea credinţă, 
în scopul fraudării celorlalţi creditorilor, în argumentarea susţinerilor cu privire la „reaua credinţă” 
a părţilor precum şi intenţia acestora de fraudare a creditorilor, subliniază că vânzarea a fost 
încheiată cu tatăl administratorului statutar al societăţii debitoare, respectiv cu pârâta  [...]. 

De asemenea, s-a mai arătat că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 80 alin.1, lit.c, întrucât 
părţile contractante au încheiat actul juridic, în dauna intereselor creditorilor, cu finalitatea 
diminuării masei active a debitoarei; în speţă, părţile implicate în această operaţiune juridică se aflau 



214 
 

în legături de strânsă rudenie şi au urmărit ca prin ieşirea bunului din patrimoniul debitoarei să se 
creeze o situaţie favorabilă pentru administratorul societăţii şi a familiei sale. 

Consideră reclamanta că prin acest transfer de proprietate s-a urmărit ca bunurile societăţii 
debitoare să poată fi puse la dispoziţia d-nei [...] prin intermediul mamei, a pârâtei [...], iar datorită 
gradului I de rudenie dintre [...] şi [...], bunurile ce fac obiectul acestui contract de vânzare 
cumpărare ar putea reveni d-nei [...] în eventualitatea deschiderii succesiunii tatălui. 

Totodată, se învederează că legea ataşează acestei perioade anterioare deschiderii procedurii 
de trei ani, o prezumţie de frauda în dauna creditorilor iar acţiunea în anulare a actelor juridice 
încheiate de debitor în această perioadă "suspectă", are menirea de a reîntregi patrimoniul 
debitorului şi a-i pune pe creditori în poziţie de concurs egal faţă de masa bunurilor de împărţit. 

Suspiciunea derivă din prezumţia că debitorul, care simte sau vede apropierea stării de 
insolvenţă, încercă să diminueze efectele negative pentru sine ale insolvenţei, externalizând 
fraudulos sau prin mijloace ruinătoare active, diminuându-şi pasivul în dauna unor creditori, acestei 
perioade suspecte aplicându-i-se o prezumţie relativă de fraudă în dauna creditorilor. 

Mai arată reclamanta că frauda reprezintă un act de înşelare a creditorilor de către debitor, 
prin care acesta din urmă, în mod conştient, îşi micşorează patrimoniul, sustrăgând bunuri de la 
urmărire şi provocând sau agravând în acest mod starea de insolvenţă, condiţie ce se reţine în sarcina 
debitorului din cauza de faţă pentru vânzarea contestată care, fiind săvârşită în vederea unei fraude, 
nu poate produce efectele urmărite astfel încât, şi pe acest motiv, se impune invalidarea respectivei 
vânzări. 

Concluzionează reclamanta că părţile contractante, respectiv societatea debitoarea şi pârâta 
[...], cu rea-credinţă au încheiat actul contestat, în dauna intereselor creditorilor, cu finalitatea 
diminuării masei active a debitoarei şi a obţinerii unui avantaj injust de către acestea, acest transfer 
de proprietate a fost realizat cu existenţa unui concert fraudulos între societatea S.C. [...] S.R.L. 
(actuala S.C. [...] S.R.L.) şi partenerii săi, toţi fiind animaţi de intenţia de a-i leza pe creditori prin 
sustragerea unor bunuri din sfera celor urmărite în temeiul gajului general al creditorilor. 

Această prezumţie de fraudă nu trebuie dovedită, în raport cu dispoziţiile art.84 alin.2 din 
Legea nr.85/2006, debitorul sau cocontractantul său având nevoie să răstoarne prezumţia, pentru a 
păstra intacta tranzacţia făcută în perioada anterioară deschiderii procedurii, acelaşi concert 
fraudulos şi intenţie de fraudare a creditorilor reieşind şi din transferul altor bunuri din patrimoniul 
societăţii debitoare către pârâta [...] şi [...], chiar la aceeaşi dată de 11.08.2011, ambii fiind părinţii 
administratorului statutar al societăţii debitoare de la data transferărilor bunurilor, respectiv a d-nei 
[...]. 

De asemenea, se arată că societatea S.C. [...] S.R.L. (actuala S.C. [...] S.R.L.) a fost 
conştientă de acumularea de datorii în valoare totală 3.660.055 lei la 31.12.2010, datorii ce au 
îngreunat situaţia financiară a societăţii şi care au condus în final la dezechilibru financiar şi la 
apariţia stării de insolvenţă a societăţii şi, astfel, debitorul simţind apropierea stării de încetare de 
plăţi, a încercat să diminueze efectele negative pentru sine ale insolvenţei şi a procedat la 
diminuarea pasivului în dauna unora dintre creditori. 

Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, susţinând în esenţă că, 
nu avea cunoştinţă de situaţia financiară a debitoarei la momentul achiziţionării bunului, iar plata 
preţului s-a realizat cu chitanţa seria TOPTL nr.[...]/11.08.2011. 

Prin Sentinţa civilă nr. 442/28.02.2014 Tribunalul Tulcea a admis acţiunea, dispunând 
anularea vânzării autovehiculului Skoda [...] Octavia, înmatriculat cu nr. [...], serie şasiu [...], 
serie motor [...], an fabricaţie 2008, respectiv anularea în parte a facturii fiscale seria TOPTL 
nr.[...]/11.08.2011 pentru acest autoturism, factură încheiată între debitoarea S.C. [...] S.R.L 
(fostă S.C. [...] S.R.L.Tulcea) Bucureşti şi pârâta [...], obligând pârâta să restituie averii debitoarei 
bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, c/val. acestuia la momentul vânzării, respectiv 
25.420  lei, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
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Prin Sentinţa civilă nr.2591/26.04.2013, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul 
nr.571/88/2013, a fost admisă cererea SC. [...] SRL Bucureşti dispunându-se deschiderea 
procedurii de insolvenţă, în conformitate cu Legea nr.85/2006, împotriva debitoarei S.C. [...] 
S.R.L. (fosta S.C. [...] S.R.L.) fiind desemnat în calitate de administrator judiciar [...] IAŞI S.P.R.L. 

Prin Sentinţa civilă nr.4504/06.12.2013 s-a dispus intrarea societăţii debitoare SC. [...] 
S.R.L. (fosta S.C.[...] S.R.L.) în procedura falimentului în procedură simplificată fiind numit în 
calitate de lichidator judiciar [...] IAŞI. 

Ca urmare a demersurilor întreprinse de administratorul judiciar în considerarea atribuţiilor 
legale instituite în sarcina sa, au fost identificate o serie de autovehicule ce au figurat la Direcţia 
Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Tulcea ca aparţinând societăţii 
debitoare S.C. [...] S.R.L. (fosta S.C. [...] S.R.L.), acestea fiind, în prezent, înstrăinate şi radiate, în 
speţă, conform facturii fiscale nr. TOPTL nr. [...]/11.08.2011 S.C.[...] S.R.L. (actuala S.C. [...] 
S.R.L.) a vândut către [...] autovehiculul Skoda [...] Octavia, înmatriculat cu nr.[...], serie şasiu [...], 
serie motor [...], an fabricaţie 2008 pentru suma de 25.420,00 lei. 

In conformitate cu art.79 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
„administratorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor 
frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor,în cei 3 ani anteriori deschiderii 
procedurii. De asemenea, în temeiul art.80 alin.1 lit.b şi lit.c din Legea nr. 85/2006 ,administratorul 
judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a 
transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor 
transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin următoarele acte: 

„(...) b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, 
efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii", precum şi "actele încheiate în cei 3 ani 
anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage 
bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile". 

Textele art.79 - art.80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei au introdus o 
prezumţie relativă de fraudă în dauna creditorilor în temeiul căreia partea beneficiară nu mai este 
obligată să-şi dovedească susţinerile, ci numai existenţa unor fapte vecine şi conexe care să 
declanşeze prezumţia. 

În speţă, arată instanţa de fond că vânzarea autovehiculului Skoda îndeplineşte condiţia 
prevăzută de Legea nr.85/2006 cu privire la momentul încheierii transferului de proprietate, întrucât 
s-a realizat la data de 11.08.2011, cu un an şi două luni înainte de deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitorului S.C.[...] S.R.L. (actuala S.C. [...] S.R.L.). 

În ceea ce priveşte obiectul principal de activitate al societăţii debitoare, acesta conform 
codului CAEN 0111, constă în: „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a 
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”, astfel, reţine instanţa de fond că, transferul efectuat 
de debitoare nu are legătură cu activitatea normală a societăţii nu a fost făcut în scopul realizării 
obiectului de activitate, ci în folosul familiei administratorului statutar de la data transferului, prin 
urmare, acest transfer de proprietate este lovit de nulitate absolută, deoarece are o cauză ilicită dată 
de scopul mediat al obligaţiei, acela de a sustrage bunurile de la urmărirea creditorilor. 

În acelaşi sens, reţine instanţa de fond că prevederile art. 80 lit. b din Legea nr. 85/2006 se 
referă la diferenţa vădită de valoare între prestaţii în defavoarea debitorului, frauda debitorului fiind 
prezumată de legiuitor, astfel că, prin încheierea actului, debitorul a urmărit sau cel puţin a acceptat 
posibilitatea vătămării creditorilor în beneficiul celui cu care a contractat şi căruia îi transferă o 
valoare patrimonială disproporţionat de mare în raport de prestaţia efectiv primită de el, vânzarea 
încheiată între cele două părţi contractante neputând fi considerată legal încheiată, întrucât nu există 
o contraprestaţie din partea pârâtei [...] şi anume nu există o plată a preţului către societatea 
debitoare S.C. [...] S.R.L. (actuala S.C. [...] S.R.L.) 
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Conform facturii fiscale nr. TOPTL [...]/11.08.2011 preţul pe care pârâta [...] ar fi trebuit să-l 
plătească în schimbul autovehiculului Skoda, era de 25.420,00 lei, iar conform art.5 alin.1 din 
Ordonanţa nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare: 

„Pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări 
şi plăţi între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin 
excepţie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice pot efectua plăti în numerar în 
următoarele cazuri :alte operaţiuni de plăţi ale persoanelor juridice cu persoane fizice plăti către 
persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o singură 
persoana juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în suma de 50.000.000 lei.”. 

Aşa fiind, arată instanţa de fond că aplicând prevederile Ordonanţei nr.15/1996 privind 
întărirea disciplinei financiar-valutare, cu modificările şi completările ulterioare, preţul de 25.420,00 
lei ar fi trebuit să fie încasat prin banca debitorului S.C. [...] S.R.L. (actuala S.C. [...] S.R.L.), fiind 
vorba despre o sumă mai mare de 5.000,00 lei. 

Mai reţine instanţa de fond că, urmare notificărilor de deschidere a procedurii insolvenţei 
făcute de către administratorul judiciar, societatea debitoare nu a comunicat nici unul din 
documentele prevăzute de către prevederile art. 28 din Legea nr.85/2006, şi că, în urma consultării 
de către administratorul judiciar a extraselor de cont, furnizate de către unităţile bancare la care 
societatea debitoare a figurat cu conturi deschise, a constatat faptul că, aceasta sumă nu a fost plătită 
de către pârâta [...], prin urmare, nu se poate vorbi despre o contraprestaţie din partea 
cumpărătorului în condiţiile în care, în conturile debitorului nu s-a evidenţiat încasarea sumei 
prevăzute pentru autovehiculul Skoda, respectiv 25.420,00 lei, putându-se afirma că preţul nu a fost 
plătit. 

Având în vedere faptul că preţul reprezintă una dintre condiţiile esenţiale pentru perfectarea 
unui act de vânzare-cumpărare, acesta trebuie să existe, să fie sincer şi serios, prin preţ sincer 
înţelegându-se un preţ real, pe care părţile să-l fi stabilit nu în mod fictiv, ci în scopul de a fi cerut şi 
plătit în realitate, preţul fiind fictiv, când din intenţia părţilor rezultă că acesta nu este datorat, în 
cazul de faţă, reţine instanţa de fond, chiar dacă societatea debitoare ar fi urmărit transferarea 
autovehiculului Skoda cu titlu gratuit către pârâta [...], acest transfer poate fi anulat de către 
judecătorul sindic potrivit  art.80 alin. 1, lit. a, din Legea nr. 85/2006, întrucât se încadrează în 
categoria actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii 
insolvenţei. 

Având în vedere faptul că pârâta [...] nu a achitat factura nr. TOPTL [...]/11.08.2011, nu 
poate fi vorba despre încheierea unui act de vânzare cumpărare, administratorul judiciar a notificat 
debitoarea şi foştii administratori cu privire la predarea documentelor prev. de art.28 din Legea 
nr.85/2006, astfel: 

Notificarea societăţii debitoare la sediul social al acesteia, aşa cum figurează înregistrat la 
Registrul Comerţului, respectiv mun. Bucureşti, …, prin adresa nr. 8016/30.04.2013, confirmată de 
primire la data de 03.05.2013.  

Notificarea d-nei [...], în calitate de administrator şi asociat al societăţii debitoare prin adresa 
nr. 8013/30.04.2013, confirmată de primire la 03.05.2013. 

Notificarea d-lui [...], în calitate de asociat al societăţii debitoare prin adresa nr. 
8014/30.04.2013, neconfirmată de primire, pilc returnat cu menţiunea „Mutat de la adresă". 

Revenire cu solicitarea către d-na [...] de a pune la dispoziţia administratorului Judiciara 
documentelor prevăzute de art.28 din Legea nr. 85/2006 prin adresa nr. 10940/19.06.2013 
confirmată de primire la data de 21.06.2013. 

Revenire cu solicitarea către societatea debitoare de a pune la dispoziţia administratorului 
judiciar a documentelor prevăzute de art.28 din Legea nr. 85/2006 prin adresa nr. 10941/19.06.2013, 
neconfirmată de primire, plic returnat cu menţiunea „Destinatar lipsă domiciliu". 
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In urma acestor notificări, administratorul judiciar nu a primit niciun răspuns din partea 
societăţii debitoare sau din partea reprezentanţilor acesteia, ulterior, la data de 06.12.2013, prin 
Sentinţa nr.4504 pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr. 571/88/2013, s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului împotriva societăţii debitoare, lichidatorul judiciar reluând 
solicitările către societatea debitoare şi către reprezentanţii acesteia cu privire la predarea 
documentelor financiar contabile, după cum urmează: 

- notificarea societăţii debitoare, la sediul acesteia,- aşa cum figurează-înregistrată la 
Registrul Comerţului, respectiv mun. Bucureşti, …, prin adresa nr. 21316/10.12.2013, neconfirmata 
de primire, plic returnat cu menţiunea „Destinatar mutat". 

- notificarea administratorului statutar şi asociaţilor, respectiv dna. [...] prin adresa nr. 
21318/10.12,2013 neconfirmată de primire, pilc returnat cu menţiunea „Refuză primirea" şl dl. [...] 
prin adresa nr. 2137/10.12.2013, neconfirmată de primire, plic returnat cu menţiunea „Destinatar 
mutat de la adresă". 

S-a  reţinut faptul că, în urma acestor demersuri efectuate de lichidatorul judiciar, societatea 
debitoare şi reprezentanţii săi nu au pus la dispoziţie documentele solicitate în temeiul art.28 din 
Legea nr.85/2006, singurele documente contabile comunicate lichidatorului judiciar, fiind cele 
furnizate de către D.G.F.P. Tulcea, respectiv: Raportarea contabilă la data de 30.06.2010, Situaţia 
financiară anuală simplificată la data de 31.12.2010, Raportarea contabilă la data de 30.06.2011, 
Situaţia financiară anuală simplificată la data de 31.12.2011, Raportarea contabilă la data de 
30.06.2012, Raportul de Inspecţie fiscală nr. 22426/25.09.2007 şl balanţele de verificare la datele: 
30.06.2010, 31.12.2010, 30.06.2011 şl 31.12.2011. 

Insă, din analizarea acestor documente, respectiv a balanţei de verificare din data de 
31.12.2011, reţine instanţa de fond a nu fi reieşit faptul că preţul de 25.420,00 lei pentru autovehicul 
a fost plătit, în vederea identificării acestei plăţi pretinse de către pârâtă, lichidatorul judiciar 
solicitând unităţilor bancare la care societatea debitoarea a figurat cu conturi deschise, extrasele de 
cont pentru verificarea acestora, din studierea lor, observându-se faptul că nu s-a efectuat plata cu 
privire la factura nr. TOPTL [...]/11.08.201l.   

Întrucât încasarea preţului nu a fost identificată în extrasele de cont comunicate de către 
unităţile bancare la care societatea debitoare a avut conturi deschise si întrucât societatea debitoare 
nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar alte documente, din care să reiasă încasarea acestuia, 
respectiv registrele de casă care cuprind încasările si şi plăţile efectuate de debitoare prin casierie, 
reţine instanţa de fond că, se poate afirma că acesta nu a fost plătit. 

In ceea ce priveşte calitatea dobânditorului bunului, pârâta [...] este mama administratorului 
statutar al societăţii debitoare la data transferării bunului, respectiv a d-nei [...], aşa cum rezultă din 
copia de pe certificatul de naştere al acesteia, comunicat de către Primăria comunei [...], condiţii în 
care este mai mult decât evident că scoaterea autovehiculului Skoda din patrimoniul societăţii 
debitoare s-a realizat cu rea-credinţă, în scopul fraudării creditorilor. 

Potrivit art.80 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 rezultă că pentru admisibilitatea unei 
asemenea acţiuni în anulare se cere îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  

- transferul unui bun către un terţ, în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii; 
- intenţia tuturor părţilor contractante de a sustrage bunul de la o eventuală urmărire sau de a 

leza în orice fel drepturile creditorilor. 
În cauză apreciază instanţa de fond că transferul de proprietate a fost încheiat cu rea credinţă, 

în scopul fraudării celorlalţi creditorilor, vânzarea fiind încheiată cu mama administratorului statutar 
al societăţii debitoare, respectiv cu pârâta  [...], fiind incidente dispoziţiile art.80 alin.1, lit.c, întrucât 
părţile contractante au încheiat actul juridic, în dauna intereselor creditorilor, cu finalitatea 
diminuării masei active a debitoarei; în speţă părţile implicate în această operaţiune juridică se aflau 
în legături de strânsă rudenie şi au urmărit ca prin ieşirea bunului din patrimoniul debitoarei să se 
creeze o situaţie favorabilă pentru administratorul societăţii şi a familiei sale. 
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Potrivit art.84 alin. 2 din Legea nr.85/2006 se instituie o prezumţie de fraudă împotriva sub 
dobânditorului care este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea al debitorului dacă acesta 
cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniţial este susceptibil de a fi anulat, prin 
urmare, atât timp cât legiuitorul instituie o prezumţie de fraudă în persoană sub dobânditorului rudă 
cu debitorul, a fortiori această prezumţie se răsfrânge şi asupra dobânditorului bunurilor aflat în 
relaţie de rudenie cu administratorul societăţii debitoare, respectiv a pârâtei [...], care este rudă de 
gradul I cu administratorul statutar al societăţii debitoare la momentul perfectării actului de vânzare 
cumpărare. 

De asemenea, s-a reţinut că societatea S.C. [...] S.R.L. (actuala S.C. [...] S.R.L.) a fost 
conştientă de acumularea de datorii în valoare totală 3.660.055 lei la 31.12.2010, datorii ce au 
îngreunat situaţia financiară a societăţii şi care au condus în final la dezechilibru financiar şi la 
apariţia stării de insolvenţă a societăţii, debitorul, simţind apropierea stării de încetare de plăţi, a 
încercat să diminueze efectele negative pentru sine ale insolvenţei şi a procedat la diminuarea 
pasivului în dauna unora dintre creditori, în cauză fiind îndeplinite toate condiţiile prevăzute de 
legea specială a insolvenţei pentru anularea actului juridic fraudulos. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel, calificat recurs prin Încheierea de şedinţă 
din data de 11.09.2014, în raport cu data introducerii cererii privind deschiderea procedurii 
insolvenţei faţă de debitoare, 05.02.2013, recurenta  pârâtă [...] criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 483 NCPC şi dispoziţiile Legii 
nr.85/2006 cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
  „Greşit instanţa de fond a admis acţiunea dispunând anularea vânzării autovehiculului 
Skoda Octavia, înmatriculat cu nr. [...], serie şasiu [...], serie motor [...], an fabricaţie 2008, 
respectiv anularea în parte a facturii fiscale seria TOPTL nr.[...]/11.08.2011 pentru acest 
autoturism, factură încheiată între debitoarea S.C. [...] S.R.L (fostă S.C. [...] S.R.L.Tulcea) 
Bucureşti şi pârâta [...], obligând-o pe aceasta să restituie averii debitoarei bunul transferat, sau, 
dacă bunul nu mai există, c/val. acestuia la momentul vânzării, respectiv 25.420  lei”, atât timp cât 
motivarea instanţei de fond este aproape identică cu cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamantă, fiind copiată cuvânt cu cuvânt, fără a fi explicate motivele pe care se sprijină soluţia şi 
nici de ce au fost îndepărtate apărările pârâtei. 
 Susţine pârâta că în speţă nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.79 şi 
art.80 din  Legea nr.85/2006, nu a fost dovedită reaua credinţă la momentul înstrăinării 
autovehiculului întrucât pârâta nu cunoştea  situaţia financiară a debitoarei şi nici faptul că ar fi 
existat o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. 

În referire la reţinerea instanţei de fond că „nu a fost efectuată plata”, consideră că în mod 
greşit s-a reţinut că în urma studierii extraselor de cont plata nu a fost efectuată, pârâta nu avea 
obligaţia achitării preţului prin virament bancar, plata fiind efectuată cu numerar, astfel cum rezultă 
din chitanţa depusă la dosar. 

Pentru aceste considerente solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate cu 
consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare, în principal, în subsidiar modificarea în tot a sentinţei cu 
consecinţa respingerii cererii de chemare în judecată ca nefondată, cu cheltuieli de judecată. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate şi a probatoriului 
administrat, văzând şi dispoziţiile art. 312 Cod pr. civ., Curtea apreciază în sensul respingerii 
recursului ca nefondat, pentru următoarele considerente în esenţă: 
  Instanţa a fost investită la data de 24.10.2013 de reclamanta [...] IAŞI - lichidator al 
debitoarei  SC.[...] SRL (fostă [...] SRL), cu soluţionarea acţiunii având ca obiect: 

- anularea vânzării autoturismului Skoda Octavia, înmatriculat cu nr. [...], serie şasiu [...], 
serie motor [...], an fabricaţie 2008, intervenită la data de 11.08.2011 între S.C.[...] S.R.L. (actuala 
S.C. [...] S.R.L.) şi pârâta [...]; 
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- restabilirea situaţiei anterioare încheierii vânzării prin restituirea bunului către averea 
debitoarei S.C. [...] S.R.L. (fosta S.C. [...] S.R.L.), pentru a fi valorificat în cadrul procedurii 
insolvenţei sau, dacă bunul nu mai există sau a fost ulterior înstrăinat, restituirea valorii acestuia de 
la momentul vânzării, cu motivaţia sus expusă. 

Prin Sentinţa civilă nr.442/28.02.2014 Tribunalului Tulcea a admis acţiunea, dispunând 
anularea vânzării autovehiculului Skoda Octavia, înmatriculat cu nr. [...], serie şasiu [...], serie 
motor [...], an fabricaţie 2008, respectiv anularea în parte a facturii fiscale seria TOPTL 
nr.[...]/11.08.2011 pentru acest autoturism, factură încheiată între debitoarea S.C. [...] S.R.L 
(fostă S.C. [...] S.R.L. Tulcea) Bucureşti şi pârâta [...], obligând pârâta să restituie averii 
debitoarei bunul transferat, sau, dacă bunul nu mai există, c/val. acestuia la momentul 
vânzării, respectiv 25.420  lei, cu motivaţia sus relevată, acestea fiind condiţiile în care a fost 
dedus judecăţii prezentul recurs, calificat prin Încheierea de şedinţă din data de 11.09.2014, având 
în vedere data introducerii cererii de constatare a insolvenţei debitoarei, respectiv, 05.02.2013. 

Reluând asupra motivelor de recurs, în referire la situaţia de fapt rezultată din speţă, 
Curtea reţine: 

Prin Sentinţa civilă nr.2591/26.04.2013 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar 
nr.571/88/2013 a fost admisă cererea SC [...] SRL BUCUREŞTI dispunându-se deschiderea 
procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea SC [...] SRL (fostă S.C. [...] S.R.L.Tulcea), fiind 
desemnat în calitate de administrator judiciar [...] IAŞI. 

Prin Sentinţa civilă nr.4504/06.12.2013, Tribunalul Tulcea dispune intrarea în faliment, 
în procedură simplificată a debitoarei SC [...] SRL (fostă S.C. [...] S.R.L.Tulcea), fiind numit în 
calitate de lichidator judiciar [...] IAŞI. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr.85/2006, reţine Curtea că lichidatorul 
judiciar a identificat o serie de autovehicule ce aparţineau societăţii debitoare ca figurând înscrise la 
Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor Tulcea, care au fost înstrăinate 
şi radiate, astfel că, uzitând de dispoziţiile art.79 cu referire la art.80 alin.1 lit. b şi lit.c şi cu 
aplicarea art.84 alin.2 din Legea nr.85/2006, lichidatorul a dedus judecăţii prezenta acţiune. 

În referire la textele de lege aplicabile speţei, Curtea reţine că sediul materiei îl reprezintă 
dispoziţiile cuprinse în art.79 – art.85 din Legea nr.85/2006, situate în Secţiunea a 4 - a, 
denumită „Situaţia actelor juridice ale debitorului”, potrivit art.79 din lege, 
administratorul/lichidatorul judiciar putând introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea 
actelor frauduloase pe care debitorul le-a încheiat în paguba creditorilor săi în cei trei ani anteriori 
deschiderii procedurii. 

În acelaşi sens, reţine Curtea că art.79 din legea insolvenţei constituie reglementarea 
generală în materie, în raport cu art.80 care enumără cu caracter exemplificativ anumite 
operaţiuni juridice ce pot fi anulate cuprinzând totodată, dispoziţii derogatorii. 

Astfel, reţine Curtea că legiuitorul a statuat în conţinutul art.80 din legea insolvenţei 
situaţiile în care lichidatorul poate introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea 
constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de 
către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin 
următoarele acte: 
„ Lit.a - … 
  Lit.b – operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, 
efectuate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii; 
Lit.c – acte încheiate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor 
implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în 
orice alt fel drepturile;…”, acestea fiind textele de lege vizate de lichidator la momentul promovării 
acţiunii. 
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 În raport cu textele de lege sus citate, apreciază Curtea că, alăturat condiţiei privind 
termenul în care se promovează acţiunea, mai este îndeplinită şi condiţia exercitării acţiunii în 
anulare, respectiv cea privind „prejudicierea creditorului”, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut 
şi instanţa de fond, aspect ce se raportează cu necesitate la masa creditorilor ale căror interese sunt 
apărate de  administratorul judiciar ori de lichidator, ştiut fiind că, o astfel de situaţie apare când, 
starea de încetare de plăţi este însoţită de insolvabilitatea debitorului şi astfel, creditorii se află în 
imposibilitate de a –şi valorifica integral creanţele. 
 În speţă, vânzarea autovehiculului Skoda [...] Octavia, înmatriculat cu nr. [...], serie şasiu 
[...], serie motor [...], an fabricaţie 2008 îndeplineşte cele două condiţii impuse de textele de lege 
sus citate, apreciază Curtea, pentru că:  

- transferul proprietăţii s-a realizat la data de 11.08.2011 – cu un an şi două luni înainte 
de data deschiderii procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC [...] SRL; 

- condiţia prejudicierii creditorilor este îndeplinită atât timp cât debitorul a  urmărit sau a 
acceptat posibilitatea vătămării acestora, odată ce, la data de 31.12.2010 societatea acumula datorii 
în valoare totală de 3.660.055 lei, aşa după cum rezultă din probatoriul administrat. 

În egală măsură, Curtea reţine că legiuitorul a stipulat în conţinutul art.85 alin.3 din Legea 
nr.85/2006 „Dacă sunt îndeplinite condiţiile art.79 şi art. 80, se instituie o prezumţie relativă de 
fraudă în dauna creditorilor. Prezumţia poate fi răsturnată de către debitor. Ea nu se exclude la 
terţul dobânditor sau sub dobânditor.”, astfel că toate susţinerile recurentei privind 
neexaminarea apărărilor sale apar ca fiind nefondate, instanţa de fond, în mod legal şi temeinic, 
făcând referire în argumentaţia sa la prezumţia relativă de fraudă, în condiţiile în care recurentul 
pârât nu a produs dovezi care „să răstoarne” susţinerile lichidatorului. 

Dintr-o altă  perspectivă, apreciază Curtea că susţinerile recurentei pârât [...] referitoare la  
faptul „de a nu se fi făcut dovada „relei credinţe” manifestată de părţi la momentul perfectării 
vânzării, deoarece recurenta nu avea nici o calitate în firma ce a intrat în insolvenţă şi nu putea şi 
nici nu avea dreptul să cunoască situaţia financiara a acesteia”, apar ca fiind nefondate, pentru că 
din probatoriul administrat în cauză rezultă fără putinţă de tăgadă că aceasta este mama 
administratorului statutar al societăţii debitoare, respectiv a doamnei [...], astfel după cum rezultă 
din copia certificatului de naştere al acesteia, comunicat de Primăria comunei [...]. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că, potrivit art.85 alin.3 din Legea nr.85/2006, dacă sunt 
îndeplinite condiţiile art.89 şi art.80 pentru anularea unui transfer, fapt ce în speţă a fost îndeplinit, 
se instituie o prezumţie relativă de fraudă a debitorului în dauna creditorilor,  prezumţie ce 
putea fi răsturnată de debitor prin dovada contrară – ceea ce nu s-a întâmplat în cauză – fără ca 
aceasta să se extindă la dobânditor sau sub dobânditor, decât în condiţiile expres şi limitativ 
prevăzute de lege, cum ar fi cazul prevăzut de art. 84 alin.2  - „ În cazul în care sub dobânditorul 
este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezumă relativ la 
acesta că a cunoscut împrejurarea prevăzută la alin.1”. 

Că reţinerile instanţei de fond sunt cele legale şi temeinice, chiar dacă reprezintă o reluare a 
argumentaţiei lichidatorului judiciar, este confirmată şi de faptul că, urmare notificărilor de 
deschiderea procedurii insolvenţei făcute de lichidatorul judiciar, societatea debitoare nu a 
comunicat niciunul din documentele prevăzute de art.28 din Legea nr.85/2006, iar din extrasele 
de cont furnizate de unităţile bancare la care societatea debitoare a figurat cu conturi deschise, a 
rezultat că suma plătită de recurentă cu factura fiscală seria TOPTL nr.[...]/11.08.2011 pentru 
suma de 25.420 lei, nu a  fost evidenţiată în contabilitate, fapt ce într-adevăr generează concluzia 
că  „preţul nu a fost plătit”. 

De altfel, potrivit art.5 alin.1 din OG nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar 
valutare. 

„Pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări 
şi plăţi între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar. 
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         Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice pot efectua plăti în 
numerar în următoarele cazuri alte operaţiuni de plăţi ale persoanelor juridice cu persoane fizice 
plăti către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o 
singură persoana juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în suma de 50.000.000 lei”. 

În raport cu textul de lege sus citat, aplicând prevederile Ordonanţei nr.15/1996 privind 
întărirea disciplinei financiar-valutare, cu modificările şi completările ulterioare, reţine Curtea că 
preţul de 25.420,00 lei ar fi trebuit să fie încasat prin banca debitorului S.C. [...] S.R.L. (actuala S.C. 
[...] S.R.L.), fiind vorba despre o sumă mai mare de 5.000,00 lei, aşa după cum legal şi temeinic a 
reţinut şi instanţa de fond. 
 Cu alte cuvinte, apreciază Curtea că, în contextul dat, nu se poate vorbi despre o 
contraprestaţie din partea cumpărătorului în condiţiile în care, în conturile debitorului nu s-a 
evidenţiat încasarea sumei prevăzute pentru autovehiculul Skoda, respectiv 25.420,00 lei, putându-
se afirma că preţul nu a fost plătit. 

Aşa fiind, reţine Curtea că în speţă sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile pentru  a 
se dispune anularea vânzării autovehiculului Skoda Octavia, înmatriculat cu nr. [...], serie şasiu 
[...], serie motor [...], an fabricaţie 2008 precum şi a  facturii fiscale seria TOPTL 
nr.[...]/11.08.2011, legal şi temeinic instanţa de fond dispunând în acest sens, cum de altfel, în mod 
corect s-a dispus asupra obligării recurentului să restituie averii debitoarei bunul transferat sau, dacă 
bunul nu mai există, contravaloarea acestuia la momentul vânzării, respectiv suma de 25.420,00  lei. 

Pentru toate considerentele sus expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civ.1865, aplicabil speţei, şi nicidecum 
dispoziţiile cuprinse în NCPC, aşa după cum greşit a indicat recurentul, Curtea apreciază în sensul 
respingerii recursului ca nefondat, sub toate aspectele. 

 
43. Procedura insolvenței. Contestație împotriva tabelului definitiv formulată de 

creditoare, prin care se solicită înscrierea creanței contestatoarei în tabelul definitiv al 
creanțelor debitoarei. 
 

Art.3 pct.17, art. 123 din Legea nr.85/2006 
 

Creditoarea recurentă consideră că administratorul judiciar avea obligaţia legală de a trece în tabel 
nu numai categoria creanţei, respectiv aceea de creanţă garantată, ci şi rangul de preferinţă al garanţiei în 
cadrul categoriei din care face parte creanţa, rang de preferinţă recunoscut prin decizia menţionată. 
           Potrivit art.3 pct.17 din Legea nr.85/2006, în tabelul definitiv de creanţe „se arată suma solicitată, 
suma admisă şi rangul de prioritate a creanţei”, rang ce se referă evident la ordinea prevăzută la art.123, 
precum şi la cea reglementată de art.121 dacă este cazul.  
          Rangul de prioritate al creanţei nu se confundă cu rangul de preferinţă al garanţiei, iar potrivit legii 
administratorul judiciar nu are obligaţia de a evidenţia în tabelul definitiv rangul de preferinţă al garanţiei, 
ci doar pe cel al creanţei, respectiv este ţinut a menţiona dacă o anumită creanţă este garantată. 
          Potrivit definiţiei cuprinse la art.3 pct. 3, „procedura colectivă este procedura în care creditorii 
recunoscuţi participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute de 
prezenta lege”, iar, potrivit acestei legi, caracterul garantat al creanţei, dat de existenţa unei garanţii reale 
asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, se poate valorifica exclusiv în condiţiile art.121 din lege. 
 

     Decizia civilă nr. 605/24.09.2014 
        Dosar nr. 9993/99/2011/a6.12 

 
Prin cererea formulată la data de 04.02.2013 creditoarea SC [...] SRL a formulat, în 

contradictoriu cu intimaţii [...] - administrator judiciar al debitoarei aflate în insolvenţă SC [...] SA şi 
membrii Comitetului Creditorilor – creditorii [...], DGFP Iaşi şi  SC [...] SA, contestaţie împotriva 
tabelului definitiv întocmit la data de 18.12.2012 şi publicat în BPI 178/07.01.2013, solicitând 
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înscrierea creanţei contestatoarei în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei, potrivit dispoziţiilor 
deciziei civile nr.1110/27.09.2012 pronunţate de Curtea de Apel Constanţa în dosar 
nr.9993/99/2011/a6.  
 Prin completarea depusă la dosar la termenul de judecată din data de 04.03.2013, 
contestatoarea a solicitat judecătorului sindic să reevalueze înscrierea în tabel a creanţei SC [...] SA, 
motivat de lipsa originalului titlului de creanţă invocat de acest creditor.  

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.75 din Legea 85/2006.  
Prin Sentinţa civilă nr. 410 din 06.02.2014 judecătorul sindic a respins ca nefondată 

excepţia inadmisibilităţii contestaţiei şi a respins contestaţia ca nefondată. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut, în ceea ce priveşte excepţia 

inadmisibilităţii contestaţiei, că prin răspunsul la întâmpinare contestatoarea a justificat existenţa 
unei erori esenţiale făcute de administratorul judiciar, care nu a înscris în mod legal creanţa 
contestatoarei SC [...] SRL sub aspectul garanţiei şi rangului de prioritate al acesteia. În condiţiile în 
care contestatoarea a invocat şi susţinut existenţa acestei erori esenţiale, excepţia inadmisibilităţii 
acţiunii apare ca nefondată, iar analiza existenţei sau nu a erorii administratorului judiciar la 
întocmirea tabelului definitiv – ce se concretizează în chiar modul de întocmire a tabelului definitiv 
al creanţelor sunt aspecte ce ţin în mod evident de fondul contestaţiei, fiind analizate ca atare. 

Pe fondul cauzei, s-a reţinut că SC [...] SRL a susţinut, în esenţă, că tabelul definitiv întocmit 
la data de 18.12.2012 nu a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile deciziei civile 
nr.1110/27.09.2012 pronunţate de Curtea de Apel Constanţa în dosar 9993/99/2011/a6, nefiind 
indicat în cuprinsul acestuia faptul că creanţa contestatoarei, spre deosebire de restul creanţelor 
garantate, este stabilită judecătoreşte a nu mai fi parte din garanţiile SC [...] SA, fiind o garanţie 
independentă, garanţia ipotecară a contestatoarei nu se limitează la evaluare, fiind stabilită 
judecătoreşte a se întinde până la limita creanţei de 5 milioane euro, iar ipoteca contestatoarei se 
întinde asupra tuturor imobilelor ipotecate, urmare cesiunii de creanţă între [...] şi SC [...] SA, astfel 
încât creanţa contestatoarei se impune a fi satisfăcută prima şi cu prioritate din garanţia reală 
ipotecară, până la acoperirea integrală a creanţei de 5 milioane euro. 

Instanţa de fond a constatat că prin decizia civilă nr. 1110/27.09.2012 pronunţată de Curtea 
de Apel Constanţa în dosarul 9993/99/2011/a6.1 s-a dispus înscrierea în tabelul definitiv al 
creanţelor împotriva debitoarei SC [...] SA a creditoarei SC [...] SRL cu creanţele în valoare de 
3.500.000 euro definitivă şi 1.500.000 euro în litigiu ca fiind garantate, provizoriu până la 
soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.29792/245/2011 şi înscrierea creditoarei SC [...] SA cu suma 
de 1.500.000 euro sub litigiu, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.29792/245/2011.  

Ulterior pronunţării acestei decizii, administratorul judiciar a întocmit tabelul definitiv din 
data de 18.12.2012 în cuprinsul căruia a inserat următoarele menţiuni: în categoria creanţelor 
garantate – art.121 alin.1 pct.2 din legea 85/2006, a fost înscrisă creanţa S.C. [...] S.R.L în cuantum 
de 14.972.300 lei - suma reprezentând echivalentul a 3.500.000 euro, cu menţiunea că rangul de 
creanţă este admis provizoriu până la soluţionarea irevocabilă a dosarului 29792/245/2011. Creanţa 
aceleiaşi creditoare în valoare de 6.416.700 lei a fost înscrisă în aceeaşi categorie, cu menţiunea că 
suma reprezentând echivalentul a 1.500.000 euro este în litigiu până la soluţionarea irevocabilă a 
dosarului 29792/245/2011. Rangul de creanţă garantată este admis provizoriu până la soluţionarea 
irevocabilă a dosarului 29792/245/2011. Tot în categoria creanţelor garantate conform art. 121 al. 1 
pct. 2 a fost înscrisă şi creanţa SC [...] SA, constând în 67.978.000 lei cu menţiunea că este  creanţă 
definitivă şi creanţa în valoare de 6.416.700 lei, cu menţiunea că valoarea reprezintă echivalentul a 
1.500.000 euro, creanţa fiind în litigiu până la soluţionarea irevocabilă a dosarului 29792/245/2011. 

Pentru a analiza modalitatea de trecere a creanţelor celor două creditoare în tabelul definitiv 
prin raportare la dispoziţiile deciziei civile nr.1110/27.09.2012, deci pentru a stabili dacă 
administratorul judiciar s-a aflat în eroare la întocmirea acestui tabel, instanţa de fond a citat din 
considerentele deciziei civile irevocabile menţionate, apreciind că pentru prezenta contestaţie 
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relevanţă au prezentat următoarele aspecte reţinute de Curtea de Apel Constanţa, aspecte care intră 
sub incidenţa efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat, respectiv: argumentaţia instanţei 
potrivit căreia, în cazul validării contractului de asociere în participaţiune, S.C. [...] S.R.L ar 
beneficia şi de accesoriile ce însoţesc creanţa cedată până la concurenţa sumei de 5 mil. euro - din 
clauzele contratului de asociere rezultând în mod clar acest cuantum, creanţa urmând a fi trecută ca 
garantată în tabelul creanţelor debitoarei, precum şi argumentul Curţii de Apel Constanţa în sensul 
că o identificare a garanţiilor aferente creanţei nu este posibilă în acest stadiu al procedurii, având în 
vedere că părţile nu au înţeles prin contractul de cesiune de creanţă să individualizeze garanţiile ce 
urmau a fi cedate odată cu creanţa de 5 mil. euro, aşa încât se prezumă că recurenta beneficiază de 
aceleaşi garanţii ca şi creditoarea cedentă SC [...], cu menţiunea că aceste garanţii trebuie să 
satisfacă cu prioritate creanţa recurentei, iar caracterul indivizibil al ipotecii trebuie interpretat în 
favoarea recurentei deoarece acesta presupune că ipoteca subzistă în întregimea ei asupra tuturor 
imobilelor afectate şi asupra fiecărei porţiuni din aceste imobile până la plata integrală a datoriei.  

În ceea ce priveşte caracterul creanţei invocate de recurentă, Curtea de Apel Constanţa a 
reţinut  că suma de 5.000.000 euro, formată din 3.500.000 euro – definitivă şi 1.500.000 euro în 
litigiu, trebuie trecută ca fiind garantată, în mod provizoriu, tot până la soluţionarea irevocabilă a 
dosarului nr.29792/245/2011, deoarece activarea garanţiilor este indisolubil legată de activarea 
cesiunii de creanţă, care este în litigiu. 

Referitor la creanţa SC [...], Curtea de Apel Constanţa a constatat că soarta contractului de 
asociere în participaţiune influenţează şi creanţa SC [...], astfel că cele două situaţii posibile 
menţionate mai sus trebuie avute în vedere şi în ceea ce priveşte creanţa acestei creditoare. 

Astfel, reţine instanţa de fond, dacă se constată nulitatea contractului creditoarea SC [...] va 
avea o creanţă de 74.394.700.45 lei, creanţă preluată de la [...] – suc. Iaşi, iar dacă se menţine 
valabilitatea contractului, SC [...] va avea o creanţă egală cu diferenţa dintre valoarea de 
74.394.700.45 lei (primită prin cesiune de la [...] suc. Iaşi) şi contravaloarea a 5.000.000 euro 
(cedată către SC [...]) plus suma achitată debitoarei în baza contractului de asociere, respectiv suma 
de 12.260.847,88 lei, sumă primită în cadrul contractului de la SC [...]. 

În atare situaţie, a reţinut Curtea de Apel,  suma aflată în litigiu nu este suma de 5 mil. euro, 
astfel cum greşit a reţinut judecătorul sindic, ci suma de 1.500.000 euro, sumă ce a fost evidenţiată şi 
în favoarea creditoarei SC [...] ca fiind în litigiu. În concluzie, a constatat Curtea de Apel, ceea ce 
depinde de soluţionarea dosarului nr. 29792/245/2011 este doar suma de 1,5 mil. euro care va fi 
trecută fie în contul recurentei SC [...], dacă se menţine contractul de asociere, fie în contul SC [...], 
dacă nu se menţine acest contract. 

În raport de aceste aspecte, Curtea de Apel Constanţa a dispus, în mod irevocabil, înscrierea 
în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC [...] SA a creditoarei SC [...] SRL cu 
creanţele în valoare de 3.500.000 euro definitivă şi 1.500.000 euro în litigiu ca fiind garantate, 
provizoriu până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 29792/245/2011, precum şi înscrierea 
creditoarei SC [...] SA cu suma de 1.500.000 euro sub litigiu, până la soluţionarea irevocabilă a 
dosarului nr.29792/245/2011, iar nu cu suma de 5.000.000 euro. 

De altfel, împotriva deciziei civile nr.1110/27.09.2012 pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa în dosarul 9993/99/2011/a6.1, creditoarea S.C. [...] S.R.L a formulat şi revizuire ce a făcut 
obiectul dosarului nr. 1263/36/2012 al Curţii de Apel Constanţa, soluţionat în sensul respingerii 
cererii de revizuire prin decizia 551/29.04.2013, instanţa de revizuire arătând şi ea, în mod clar, că 
ipoteca deţinută de S.C. [...] S.R.L subzistă în întregimea ei asupra tuturor imobilelor afectate şi 
asupra fiecărei porţiuni din aceste imobile până la plata integrală a datoriei, neputându-se accepta o 
completare a hotărârii în sensul dorit de revizuentă deoarece, pe de o parte, instanţa de recurs a 
stabilit că, în cazul activării cesiunii, revizuenta beneficiază de ipoteca asupra terenului, având un 
rang preferenţial faţă de creditoarea SC [...] până la acoperirea efectivă a creanţei sale, iar pe de 
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altă parte, o excludere a acestei din urmă creditoare de la garanţiile ce au însoţit cesiunea de creanţă 
nu este posibilă, fiind contrară înţelegerii părţilor. 

Urmare pronunţării deciziei civile nr.1110/27.09.2012 a Curţii  de Apel Constanţa în dosarul 
9993/99/2011/a6.1, administratorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului definitiv în data de 
18.12.2012, cu menţiunile indicate mai sus, iar în raport de aceste menţiuni, judecătorul sindic a 
apreciat că intimata administrator judiciar a respectat întocmai dispoziţiile deciziei civile 
nr.1110/27.09.2012 pronunţate de Curtea de Apel Constanţa în dosarul 9993/99/2011/a6.1, astfel 
cum acestea, împreună cu considerentele ce au fundamentat aceste dispoziţii, au fost expuse 
anterior. 

Constată instanţa de fond că, potrivit dispoziţiilor art.3 pct.16 din legea 85/2006, în tabelul 
definitiv al creanţelor vor fi menţionate suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate al 
creanţei, administratorul judiciar conformându-se acestor prevederi legale, menţionându-se suma 
admisă, precum şi rangul de prioritate al creanţei contestatoarei S.C. [...] S.R.L, creanţa acesteia 
fiind menţionată ca  garantată, încadrată la categoria prevăzută de art.121 alin.1 pct.2 din legea 
85/2006.  

S-a considerat de judecătorul fondului că dispoziţiile legale nu impun administratorului 
judiciar, la momentul întocmirii tabelului definitiv al creanţelor, stabilirea modului şi ordinii de 
satisfacere a creanţelor creditorilor înscrişi în cadrul aceleiaşi categorii de creanţe garantate – ceea 
ce s-a solicitat prin prezenta contestaţie de către creditoarea S.C. [...] S.R.L,  aspecte care vor fi 
analizate doar ulterior intrării debitoarei în faliment, la momentul întocmirii planului de distribuire a 
sumelor încasate între creditorii înscrişi în tabelul definitiv.   

Totodată, instanţa de fond a apreciat că, în condiţiile în care, prin contractul de asociere în 
participaţiune, părţile nu au procedat la identificarea bunurilor afectate de ipotecă urmare cesiunii de 
creanţă, iar Curtea de Apel a reţinut că o asemenea identificare nici nu este posibilă la momentul 
soluţionării contestaţiilor la tabelul creanţelor, nu se poate impune administratorului judiciar 
enumerarea acestor bunuri în cuprinsul tabelului definitiv al creanţelor. 

Drept urmare, constatând că intimata administrator judiciar nu s-a aflat în eroare la 
momentul întocmirii tabelului definitiv al creanţelor debitoarei SC [...] SA, judecătorul sindic a 
apreciat că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art.75 din legea 85/2006, motiv pentru care a 
considerat contestaţia nefondată sub acest aspect. 

În ce priveşte contestaţia şi completarea la contestaţie formulate de creditoarea S.C. [...] 
S.R.L, prin care s-a solicitat reevaluarea înscrierii în tabelul definitiv a creanţei creditoarei SC [...] 
SA, motivat de lipsa originalului titlului de creanţă invocat de intimata creditoare, instanţa de fond a 
constatat că acest aspect a fost soluţionat în mod irevocabil prin decizia civilă nr.1110/27.09.2012 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul 9993/99/2011/a6.1, rezultând că, în justificarea 
cererii de înscriere a creanţei în tabelul preliminar, creditoarea SC [...] SA a prezentat o copie 
autentificată notarial a contractului de cesiune încheiat cu [...], iar în plus, la termenul de judecată 
din data de 20.01.2014, intimata creditoare, prin reprezentantul legal, a prezentat instanţei originalul 
contractului respectiv.  

Tot prin prezenta contestaţie, creditoarea S.C. [...] S.R.L. a înţeles să conteste şi creanţa 
creditoarei SC [...] SA, apreciind că se impune  efectuarea unei expertize contabile, pentru a se 
clarifica valoarea creanţei deţinute de S.C. [...] S.A. ţinând cont de înscrisurile evocate ca titluri de 
creanţă, să se calculeze valoarea creanţei deţinute de [...] S.A. având în vedere că există diferenţe 
inexplicabile între cererea de admitere a creanţei şi sumele înscrise în tabelele de creanţe. 

Ori, instanţa de fond a apreciat că o asemenea contestaţie, ce vizează însuşi cuantumul 
creanţei SC [...] SA, trebuia formulată încă de la momentul întocmirii tabelului preliminar al 
obligaţiilor debitoarei, nefiind posibil ca, pe calea unei contestaţii formulate în baza art.75 din legea 
85/2006, în condiţiile în care în raport de această creanţă contestatoarea nici nu a invocat existenţa 
unui dol, fals, eroare esenţială, să se conteste o creanţă trecută în tabelul definitiv, motiv pentru care 
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contestaţia formulată şi sub acest aspect a fost respinsă ca nefondată,  cu atât mai mult cu cât, în 
cadrul dosarului 9993/99/2011/a11, creditoarea S.C. [...] S.R.L a contestat creanţa SC [...] SA, 
Curtea a statuat în mod irevocabil şi sub acest aspect. De altfel, intimata administrator judiciar a 
precizat că valoarea trecută în tabelul definitiv s-a modificat urmare evaluării patrimoniului 
societăţii debitoare, însă procentual, creanţa SC [...] SA s-a păstrat. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatoarea SC [...] SRL, care a criticat 
soluţia judecătorului sindic sub următoarele aspecte: 

1. Obligativitatea înscrierii dreptului şi rangului de preferinţă în tabelul definitiv al 
creanţelor:  

Dreptul şi rangul de preferinţă al recurentei, ca drept şi facultate pe care dreptul de ipotecă 
accesoriu unui drept de creanţă o conferă titularului său de a avea rang de prioritate faţă de toţi 
ceilalţi creditori ipotecari pentru a obţine satisfacerea creanţei sale, este legal şi îi este recunoscut şi 
în cercetarea judecătorească. Conform acestui drept, creditorul [...], a cărui creanţă este garantată 
printr-o ipotecă, dacă se află în concurs cu alţi creditori ipotecari ce nu dispun de un asemenea rang, 
îşi va satisface integral şi cu precădere creanţa sa din imobilele ipotecate ca urmare a rangului său de 
prioritate. 

Instanţa apreciază că administratorul judiciar, prin înscrierea în tabel a creanţei recurentei ca 
fiind garantată, a respectat indicaţiile imperative ale art.3 pct.16 din Legea nr.85/2006. Recurenta 
apreciază că prin înscrierea creanţei ca fiind doar garantată, s-a înscris doar facultatea, nu şi dreptul 
conferit de preferinţă. 

În opinia recurentei, acest rang de prioritate trebuia înscris în tabelul definitiv al creanţelor, 
aşa cum prevede art.3 pct.16 din Legea nr.85/2006, care prevede imperativ că în tabelul definitiv va 
fi înscris rangul de prioritate al creanţei. Administratorul judiciar a indicat caracterul creanţei ca 
fiind garantat în faţa creanţelor chirografare, înscriind astfel doar facultatea conferită de preferinţă, 
nu şi dreptul conferit. Administratorul judiciar nu a înscris însă şi dreptul conferit de rangul de 
preferinţă în faţa celorlalţi creditori ipotecari înscrişi în tabel, iar acest drept este rangul de 
preferinţă. 

Neînscrierea dreptului şi rangului de preferinţă în tabelul definitiv al creanţelor, face ca în 
faţa creditorilor ipotecari concurenţi să fie necesară legitimarea dreptului şi rangului recurentei de 
preferinţă cu înscrisuri suplimentare (hotărâri judecătoreşti) în condiţiile în care înscrierea dreptului 
şi rangului de preferinţă consacrat de acele înscrisuri era obligatorie a fi înscrisă în tabelul definitiv 
al creanţelor. 

2. Consecinţele neînscrierii dreptului şi rangului recurentei de preferinţă în tabelul definitiv 
în procedura reorganizării: 
În respingerea contestaţiei, instanţa de fond precizează că aspectele sesizate de recurentă, 

respectiv neînscrierea dreptului şi rangului de preferinţă, vor putea fi soluţionate doar ulterior, în 
eventualitatea intrării debitoarei în faliment, la momentul întocmirii planului de distribuire a sumelor 
încasate. Respectiv, în ipoteza în care administratorul judiciar va refuza să acorde semnificaţie 
juridică dreptului şi rangului câştigat şi neînscris în tabel, într-o eventuală contestaţie la distribuire 
se vor putea exploata înscrisurile doveditoare, cu alte cuvinte, omisiunea din tabel ar fi gratuită şi 
fără efect pentru recurentă. 

Precizează recurenta că însăşi interpretarea per a contrario a raţionamentelor instanţei de 
fond dovedeşte că doar în faliment este posibilă completarea tabelului definitiv cu hotărâri 
judecătoreşti care conferă drepturi suplimentare celor acordate de tabelul definitiv. 

În reorganizarea confirmată, administratorul judiciar a analizat conform art.100 din lege 
creanţele funcţie de categoria lor şi a identificat în tabelul definitiv o singură categorie de creanţe 
garantate. S-a decis astfel în planul de reorganizare confirmat satisfacerea proporţională a 
creditorilor ipotecari titulari ai acestor creanţe garantate, cu ignorarea dreptului şi rangului său de 
preferinţă. 
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Precizează recurentul că ignorarea a fost posibilă datorită faptului că în tabelul definitiv, 
dreptul şi rangul său de preferinţă nu este înscris. Nefiind înscris, nu există o categorie distinctă de 
creanţe garantate şi cu rang preferenţial. Consecinţa, arată recurentul, este că în eventualitatea 
punerii în aplicare a planului de reorganizare conform art.103 şi urm., în loc ca recurentul să-şi 
recupereze primul creanţa în puterea preferinţei, va fi satisfăcut proporţional cu ceilalţi creditori 
ipotecari, adică va primi 8% din creanţă, în loc de 100%, respectiv o pierdere de 4,6 milioane euro. 

Mai precizează recurentul că neînscrierea dreptului şi rangului său de preferinţă în tabelul 
definitiv determină ca voinţa concursuală şi colectivă a creditorului ipotecar majoritar în conivenţă 
cu administratorul judiciar să înfrângă textul de lege şi autoritatea de lucru judecat, aceasta deoarece 
la adunarea generală în care s-a aprobat planul de reorganizare, recurentul nu a putut participa, iar 
creanţa acestuia, în loc să constituie o categorie distinctă de creanţă garantată ca urmare a rangului 
ei, s-a transformat într-o creanţă defavorizată conform art.3 pct.21, dar care nu este protejată în 
condiţiile art.95 şi urm., scăpând şi de controlul instanţei de confirmare, conform art.101 din Legea 
85/2006. 

Apreciază că administratorii judiciari, în confuzia Legii nr. 85/2006, au procedat într-o 
manieră ce a condus la situaţia în care un creditor cu rang preferenţial, care în faliment s-ar îndestula 
primul până la satisfacerea completă, ajunge să nu primească nimic în reorganizare, soluţie care nu 
poate fi primită. 

Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
Prin întâmpinare, intimata SC [...] SA a solicitat respingerea recursului ca nefondat, 

apreciind că instanţa de fond a analizat cu maximă atenţie contestaţia formulată de către recurentă, 
astfel cum chiar aceasta recunoaşte, elogiind claritatea sentinţei şi respectând raţionamentele 
instanţei. 

Precizează intimata că, din analiza motivelor de recurs formulate de SC [...] SRL, se observă 
că această parte a invocat toate aspectele individualizate în prezenta cauză cu titlu de eroare sau 
lipsă titlu atât pe calea contestaţiei iniţiale împotriva tabelului preliminar, cât şi în cadrul recursului 
care a fost soluţionat de către Curtea de Apel Constanţa prin DC 1110/27.09.2012. 

Apreciază că nu pot fi primite criticile recurentei, întrucât tabelul definitiv al creanţelor 
debitorului SC [...] SA a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile DC 1110/2012 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa. 
 Intimata [...] – lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SA Iaşi a solicitat prin întâmpinare 
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei recurate ca fiind legală şi temeinică. 

Precizează că tabelul definitiv de creanţe întocmit de administratorul judiciar la data de 
18.12.2012 respectă toate rigorile impuse de Legea nr.85/2006, conţinând toate menţiunile 
obligatorii şi a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile DC nr. 1110/27.09.2012 pronunţate de 
Curtea de Apel Constanţa. 

În ceea ce priveşte celelalte critici evidenţiate în cuprinsul motivelor de recurs, cu referire la 
consecinţele neînscrierii dreptului şi rangului de preferinţă al creditoarei în tabelul definitiv în 
procedura reorganizării, precizează că în speţă nu se poate reţine vreo omisiune a administratorului 
judiciar de a insera în tabelul definitiv anumite menţiuni obligatorii, tabelul de creanţe întocmit în 
data de 18.12.2012 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de textele legale în materie. 

Criticile invocate în cadrul acestui punct al motivelor de recurs nu vizează nici legalitatea 
sentinţei pronunţate de instanţa de fond  şi nici legalitatea tabelului definitiv al creanţelor din data de 
18.12.2012 (obiectul contestaţiei), ci vizează graficul de plăţi cuprins în interiorul Planului de 
reorganizare. Prin urmare, în opinia administratorului judiciar, aceste critici ale creditorului ar putea 
fi valorificate printr-un alt mijloc procesual pus la îndemâna sa (recurs împotriva sentinţei prin care 
a fost confirmat planul), mijloc la care, de altfel, creditorul a şi apelat, însă nu şi în cadrul litigiului 
pendinte. 
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Precizează lichidatorul judiciar că doleanţa recurentului, de a fi înscris în tabelul definitiv 
într-o categorie distinctă de creanţe garantate şi cu rang preferenţial, este lipsită de orice suport 
juridic întrucât, la momentul întocmirii tabelului de creanţe, încadrarea sumelor admise la masa 
credală trebuie să se facă în conformitate cu acele categorii reglementate în mod expres în cuprinsul 
art.121 şi 123, neexistând niciun temei legal pentru a se crea o nouă categorie faţă de cele 
reglementate în mod exhaustiv de legiuitor, respectiv o categorie de creanţe garantate cu rang 
preferenţial. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 

Procedând la verificarea conţinutului tabelului definitiv întocmit de administratorul judiciar 
la data de 18.12.2012, în mod corect judecătorul sindic a constatat că acesta respectă întocmai 
dispoziţiile Deciziei civile nr.1110/27.09.2012 pronunţate de Curtea de Apel Constanţa, neputând fi 
evidenţiată vreo eroare substanţială care să fi afectat înscrierea creanţelor în tabel. 

 În esenţă, creditoarea recurentă consideră că administratorul judiciar avea obligaţia legală de 
a trece în tabel nu numai categoria creanţei, respectiv aceea de creanţă garantată, ci şi rangul de 
preferinţă al garanţiei în cadrul categoriei din care face parte creanţa, rang de preferinţă recunoscut 
prin decizia menţionată. 
           Curtea reţine că, potrivit art.3 pct.17 din Legea nr.85/2006, în tabelul definitiv de creanţe „se 
arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanţei;”, rang ce se referă evident la 
ordinea prevăzută la art.123, precum şi la cea reglementată de art.121 dacă este cazul.  
          Rangul de prioritate a creanţei nu se confundă cu rangul de preferinţă al garanţiei, astfel cum 
susţine recurenta, iar potrivit legii administratorul judiciar nu are obligaţia de a evidenţia în tabelul 
definitiv rangul de preferinţă al garanţiei, ci doar pe cel al creanţei, respectiv este ţinut a menţiona 
dacă o anumită creanţă este garantată. 
          Potrivit definiţiei cuprinse la art.3 pct. 3, „procedura colectivă este procedura în care creditorii 
recunoscuţi participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute 
de prezenta lege”, iar, potrivit acestei legi, caracterul garantat al creanţei, dat de existenţa unei 
garanţii reale asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, se poate valorifica exclusiv în condiţiile 
art.121 din lege. 
          Astfel cum a considerat şi judecătorul sindic, aspectul invocat de recurentă prezintă relevanţă 
doar în caz de faliment, în faza lichidării bunurilor afectate de garanţii, deoarece numai la acest 
moment lichidatorul face aplicarea disp. art.121 din lege, fiind ţinut să respecte rangul ipotecii 
recunoscut în favoarea creditoarei recurente prin Decizia nr.1110/2012. 
          Curtea consideră că nemulţumirile recurentei legate de planul de reorganizare întocmit ulterior 
tabelului definitiv nu pot fi avute în vedere decât în cadrul impus de lege, neputând conduce la 
modificarea tabelului definitiv în sensul dorit de aceasta în lipsa unei dispoziţii legale care să o 
justifice. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 

 
44. Pretenții izvorâte din încheierea contractului de închiriere. Obligarea la plata sumei 

reprezentând chirie restantă, precum și a penalităților de întârziere aferente. Putere de lucru 
judecat. 
 

Art. 1200, 1201 Cod civil  
Art. 166 Cod procedură civilă 

Art. 297 alin.1 Cod procedură civilă 
 

 Cererea reclamantei a fost respinsă ca urmare a nulităţii contractului, reţinută în decizia nr. 
145/8.03.2011 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul 19877/245/2008 şi nu ca urmare a admiterii cererii 
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reconvenţionale formulată în prezenta cauză şi care avea ca obiect constatarea nulităţii absolute a 
contractului de închiriere din 1.03.2000. 
 Dosarul nr. 19877/245/2008 soluţionat prin sentinţa civilă nr. 12922/2009 a Judecătoriei Iaşi, 
irevocabilă prin decizia nr. 145/2011 a Tribunalului Iaşi, a avut ca obiect pretenţii izvorâte din acelaşi 
contract de închiriere aferent cererii principale anterioare celei ce face obiectul prezentului dosar. 
 Prin decizia 145/2011 s-a respins acţiunea în pretenţii (c/val. chirie) reţinându-se caracterul leonin 
al contractului de închiriere, ce atrage nulitatea absolută a acestuia. 

Instanţa de apel investită cu soluţionarea cauzei 16143/245/2009 a analizat cererea reclamantei din 
perspectiva dacă i se mai cuvine contravaloarea chiriei pentru perioada ulterioară celei din cauza 
19877/245/2008. 
 Ori, mergând pe principiul autorităţii de lucru judecat care corespunde necesităţii de stabilitate 
juridică şi ordine socială nu se putea acorda chiria pentru perioada ulterioară cauzei 19877/245/2008. 
 

     Decizia civilă nr. 333/07.04.2014 
        Dosar nr. 16143/245/2009 

 
 Judecătoria Iaşi a fost investită cu soluţionarea acţiunii promovată de reclamanta SC [...] SA 
în contradictoriu cu pârâta Regia Autonomă „RAR”, acţiune prin care reclamanta a solicitat 
obligarea pârâtei la plata sumei de 90.000 lei reprezentând chiria restantă pentru perioada 
01.06.2007-30.11.2007, la plata sumei de 90.000 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente 
creanţei principale şi la plata cheltuielilor de judecată. 
     În motivarea acţiunii, reclamanta a invocat raporturile contractuale stabilite între părţi în 
temeiul contractului de închiriere din data de 01.02.2000 încheiat între RAR şi SC [...] SRL, contract 
ale căror drepturi şi obligaţii au fost cesionate reclamantei de către SC [...] SRL în temeiul 
contractului de cesiune autentificat sub nr.1916/04.06.2004. 
      Pârâta a formulat întâmpinare prin care a  invocat excepţia de necompetenţă teritorială a 
Judecătoriei Iaşi, excepţia prematurităţii acţiunii dedusă din prevederile art.720 indice 1 cod 
proc.civ., iar ca apărări de fond în susţinerea solicitării de  respingere a acţiunii a invocat nulitatea 
absolută a contractului de închiriere şi  încetarea contractului ca urmare a denunţării unilaterale, 
începând cu data de 01.12.2006. În cursul judecăţii,pârâta a mai invocat excepţia de necompetenţă 
materială a judecătoriei,raportat la natura şi obiectul litigiului, excepţia autorităţii de lucru judecat a 
acţiunii faţă de hotărârea pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.19877/245/2008 irevocabilă 
prin decizia civilă nr.145/2011, prin care s-a respins cererea aceleiaşi reclamante având ca obiect 
pretenţii constând în chiria aferentă  perioadei 01.06.2006-30.05.2007.Pe fondul acţiuni,pârâta a 
arătat că nu datorează reclamantei chiria şi penalităţile pretinse deoarece obligaţia de plată a chiriei 
este în strânsă legătură cu venitul brut lunar realizat la punctul de lucru al RAR, situat în Municipiul 
Iaşi, strada … nr.92, şi nu cu venitul brut lunar realizat din întreaga activitate desfăşurată pe raza 
Municipiului Iaşi. La punctul de lucru din strada …, Regia nu a desfăşurat nici o activitate începând 
cu data de 01.12.2006, deci nu a realizat venituri. 
 Cauza a fost strămutată la Judecătoria Constanţa. 
 Excepţia relativă la necompetenţa materială a instanţei investite a fost respinsă prin 
încheierea pronunţată la 18.05.2010.  

Prin aceeaşi încheiere, Judecătoria Constanţa s-a declarat competentă în soluţionarea cauzei 
în temeiul dispoziţiilor art.158 cod proc.civ., astfel că pârâta nu a mai insistat în excepţia de 
necompetenţă teritorială invocată în faţa Judecătoriei Iaşi. 
 Prin încheierea pronunţată la 22.06.2010, instanţa a soluţionat în sensul respingerii excepţiei 
neîndeplinirii de către reclamantă a procedurii concilierii prealabile. 
 Excepţia autorităţii de lucru judecat a fost respinsă prin încheierea pronunţată la 02.08.2011. 
 Prin sentinţa civilă nr.22724/19.12.2011, Judecătoria Constanţa a respins acţiunea 
reclamantei, ca nefondată, şi a obligat pe reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în favoarea 
pârâtei. Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele: 
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 La data de 23.03.1996, s-a încheiat între Regia Autonomă - RAR şi SC [...] SA un contract 
de asociere în participaţiune, având ca obiect asocierea, fără a se constitui persoană juridică nouă, în 
vederea asigurării condiţiilor materiale necesare desfăşurării activităţii de registru auto. În 
conformitate cu prevederile capitolului III - contribuţia părţilor asociate, pârâta aducea în această 
asociere cota parte de 89% din clădirea situată în Iaşi, …, judeţul Iaşi, precum şi linia de 
diagnosticare tip VLT Olanda, tehnică de calcul şi mobilierul necesar desfăşurării activităţii, iar 
reclamanta aducea în această asociere un teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 2550 mp şi 
cota pare de 11% din clădirea construită, proprietatea indiviză a părţilor asociate. 
 La data de 01.06.1998, s-a încheiat actul adiţional nr.1 la contractul de asociere în 
participaţiune, prin care s-au modificat şi completat prevederile contractului iniţial. Astfel, s-a 
modificat contribuţia părţilor în asociere, în sensul că s-a micşorat suprafaţa de teren construit şi 
neconstruit de la 2550 mp la 2064 mp, s-a stabilit că pârâta contribuie la asociere cu cota de 89% din 
construcţia cu  destinaţie hală omologări, împrejmuire, cabină poartă, linie de diagnosticare, tehnică 
de calcul, mobilier, dotări, s-a modificat capitolul V, în sensul că, în raport de contribuţia părţilor, 
veniturile realizate din  activitatea Reprezentanţei RAR Iaşi, se vor împărţi 90% RAR Bucureşti şi 
10% reclamanta SC [...] SA şi s-a adăugat un nou alineat la capitolul X - Clauze de încetare a 
asocierii care prevede posibilitatea oricăreia dintre părţi să solicite încetarea asocierii dacă aceasta 
nu este rentabilă. 
 Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 434, încheiat la data de 15.02.2000, 
reclamanta SC [...] SA înstrăinează către SC [...] SRL mai multe bunuri mobile printre care şi 
terenul construit şi neconstruit în suprafaţă totală de 2077,86 mp, situat în Iaşi, Şoseaua …, nr. 92, 
judeţul Iaşi. La aceeaşi dată a fost încheiat între aceleaşi părţi un contract de cesiune, prin care 
reclamanta SC [...] SA a cesionat către SC [...] SRL toate drepturile şi obligaţiile ce decurs din 
contractul de asociere în participaţiune nr.57/22.03.1996, cu modificările ulterioare, inclusiv dreptul 
de proprietate a cotei de 11% din clădire. 
 La data de 01.03.2000, a fost încheiat un contract de închiriere între SC [...] SRL şi pârâta 
RAR-RA, având ca obiect închirierea către pârâtă a terenului construit în suprafaţă de 2077,86 mp şi 
a cotei de 11% din clădirea construită pe acest teren, contract încheiat pe o perioadă de 50 de ani, 
dar nu mai mult decât durata construcţiei, putând înceta prin falimentul uneia dintre părţi sau prin 
acordul părţilor. La data de 01.11.2003, a fost încheiat un act adiţional la contractul de închiriere, 
prin care s-a stabilit că Regia Autonomă - RAR va achita lunar o cotă de 11% din venitul brut al 
Reprezentanţei RAR Iaşi. 
 La data de 04.06.2004, SC [...] SRL a revândut către reclamanta SC [...] SA bunurile mobile 
pe cale le-a cumpărat de la aceasta în anul 2000 şi a cesionat şi contractul de închiriere încheiat cu 
RAR-RA la data de 01.03.2000. 
 Relativ la raporturile contractuale stabilite între părţi, prima instanţa reţine că, prin decizia 
civilă nr.145/08.03.2011 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 19877/245/2008, s-a constat 
că reclamanta, prin simpla operaţiune de vânzare şi cumpărare a bunurilor aduse în asocierea în 
participaţiune către SC [...] SRL, dublată de încheierea unui contract de închiriere de către această 
societate comercială şi pârâta RAR - RA a ajuns să închirieze către aceasta din urmă aceleaşi bunuri 
pe care anterior, în mod independent, le adusese în asocierea în participaţiune, reuşind să impună 
pârâtei RAR penalităţi de întârziere care să depăşească valoarea sumei neplătite la termen şi un 
cuantum mai mare al profitului prin perceperea unei cote de 11% din profitul brut al RAR spre 
deosebire de convenţia de asociere în participaţiune. Din analiza clauzelor contractului de închiriere, 
s-a mai constatat, prin decizia irevocabilă pronunţată de către Tribunalul Iaşi, că scopul încheierii 
acestui contract de către reclamanta SC [...] SA (chiar dacă prin intermediul SC [...] SRL) a fost de a 
obţine un profit mai mare decât cel care îi revenea în baza contractului de asociere în participaţiune. 
S-a mai reţinut, din analiza obligaţiilor asumate de către reclamanta în baza celor 2 contracte, că 
aceasta avea doar dreptul de a obţine profit fără a-şi asuma pierderi, nefăcând dovada vreunei 
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participări la pierderi sau a modului în care a fost posibilă derularea asocierii în participaţiune în 
raport de problemele de spaţiu pe care le ridica activitatea Registrului Auto Român. Astfel, a stabilit 
Tribunalul Iaşi prin decizia amintită că, contractul de închiriere încheiat la data de 01.03.2000 are 
caracter leonin în raport de asocierea în participaţiune a părţilor, scopul încheierii acestuia fiind 
acela de a obţine un profit mai mare şi de a se exonera de răspundere, aspect de natură a atrage 
nulitatea absolută a acestuia. 

Analiza pretenţiilor reclamantei, a reţinut prima instanţă, trebuie făcută şi prin prisma 
soluţiei pronunţată de Tribunalul Iaşi în decizia nr.145/2011 şi autorităţii de lucru judecat judecat de 
care se bucură o hotărâre judecătorească irevocabilă. Astfel, autoritatea de lucru judecat cunoaşte 
două manifestări procesuale, aceea de excepţie procesuală (conform art. 1201 C.civ. şi art. 166 
C.proc.civ.) şi aceea de prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu 
raporturile juridice dintre părţi (conform art. 1200 pct. 4, art. 1202 alin. (2) C.civ.).  

Dacă în manifestarea sa de excepţie procesuală (care corespunde unui efect negativ, 
extinctiv, de natură să oprească a doua judecată), autoritatea de lucru judecat presupune tripla 
identitate de elemente prevăzută de art. 1201 C.civ. (obiect, părţi, cauză), nu tot astfel se întâmplă 
atunci când acest efect important al hotărârii se manifestă pozitiv, demonstrând modalitatea în care 
au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în raporturile dintre părţi, fără posibilitatea de a 
se statua diferit.  

Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune  într-un al doilea proces care are 
legătură cu chestiunea litigioasă dezlegată anterior, fără posibilitatea de a mai fi contrazis.  

Această reglementare a autorităţii de lucru judecat în forma prezumţiei vine să asigure, din 
nevoia de ordine şi stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârii 
judecătoreşti.  

Cum, potrivit art. 1200 pct. 4 cu referire la art. 1202 alin.(2) C.civ., în relaţia dintre părţi, 
această prezumţie are caracter absolut, înseamnă că nu se poate introduce o nouă acţiune în cadrul 
căreia să pretindă stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat judecătoreşte anterior.  

Principiul autorităţii de lucru judecat corespunde necesităţii de stabilitate juridică şi ordine 
socială, fiind interzisă readucerea în faţa instanţelor a chestiunii litigioase deja rezolvate şi nu aduce 
atingere dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din CEDO, deoarece dreptul de acces la 
justiţie nu este unul absolut, el poate cunoaşte limitări, decurgând din aplicarea altor principii.  

În consecinţă, având în vedere efectul pozitiv al hotărârii irevocabile anterioare, prin care s-a 
constatat nulitatea absolută a contractului de închiriere încheiat la data de 01.03.2000, contract de 
închiriere ce a  constituit temeiul de fapt al acţiunii promovate de către reclamantă, instanţa a 
constatat că aceasta din urmă a rămas fără temei ca o consecinţă a constatării nulităţii absolute a 
acestui contract, urmând să respingă acţiunea formulată de reclamanta SC [...] SA ca neîntemeiată. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat apel apelanta reclamantă SC [...] SA. 
Apelanta a susţinut că prima instanţă a soluţionat greşit acţiunea prin admiterea excepţiei 

autorităţii de lucru judecat a acţiunii cu soluţionarea căreia a fost investită, faţă de decizia 
nr.145/2011 a Tribunalului Iaşi în ce priveşte nulitatea absolută a contractului de închiriere pe care 
reclamanta şi-a întemeiat pretenţiile şi a solicitat admiterea apelului şi schimbarea, în tot, a hotărârii, 
în sensul admiterii acţiunii.  

Astfel, susţine apelanta, instanţa de fond a săvârşit o gravă confuzie atunci când a stabilit că 
există autoritate de lucru judecat în sensul prevăzut de art.1200 pct.4 cod civ. în condiţiile în care 
pretinsa nulitate absolută a contractului de închiriere încheiat la 01.03.2000 a fost stabilită doar prin 
considerentele deciziei, nu prin dispozitivul acesteia. În puterea lucrului judecat intră doar 
dispozitivul hotărârii care se pronunţă, nu şi considerentele sau motivarea hotărârii care sunt străine 
de natura cauzei. Prin decizia nr.145/2011, Tribunalul Iaşi a admis recursul declarat de RAR 
Bucureşti şi a modificat hotărârea instanţei de fond în sensul respingerii acţiunii care avea drept 
obiect plata chiriei pentru intervalul 01.06.2006-31.05.2007. Există autoritate de lucru judecat în ce 
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priveşte o nouă cerere de obligare la plata aceleiaşi chirii pe acelaşi interval de timp. În 
considerentele deciziei, Tribunalul Iaşi a făcut o analiză a valabilităţii contractului de închiriere, fără 
ca instanţa de fond să fi fost investită cu o astfel de cerere şi fără nici o legătură cu recursul. 
Considerentele deciziei nu pot avea puterea prezumţiei de legalitate prevăzută de art.1200 pct.4 cod 
civil, deoarece numai dispozitivul hotărârii intră în puterea lucrului judecat. 

Apelanta a mai invocat faptul că prima instanţă a omis să se pronunţe asupra excepţiei de 
nulitate a contractului de închiriere, invocată de pârâta intimată ca apărare de fond, prin prisma unei 
probe administrate, hotărâtoare în dezlegarea pretinsei nulităţi, şi anume sentinţa civilă nr. 189/03-
02-2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, irevocabilă prin decizia nr.83/2010 a Curţii de Apel Iaşi şi 
decizia nr. 2125/2011 a ÎCCJ. Prin această hotărâre, instanţa care a fost investită cu cererea de 
constatare a nulităţii absolute a contractului de asociere în participaţiune şi a contractului de 
închiriere din 01.03.2000 a respins ambele capete de cerere. Prin aceleaşi hotărâri, instanţele au 
stabilit că între părţi nu se mai executa contractul de asociere încă din anul 2000. Hotărârea primei 
instanţe a fost pronunţată cu ignorarea autorităţii de lucru judecat stabilită prin hotărârile 
menţionate. 

În motivarea apelului, apelanta reclamantă a invocat şi aprecierea greşită a probelor de către 
prima instanţă în sensul că, deşi reclamanta şi-a întemeiat pretenţiile pe clauzele contractului de 
închiriere, instanţa a reţinut că între reclamantă şi pârâtă se desfăşoară simultan două contracte 
având acelaşi obiect,cu ignorarea răspunsului pârâtei la interogatoriul administrat în care aceasta 
recunoştea că a denunţat unilateral contractul de asociere în participaţiune începând  cu data de 
01.12.2006. 

În drept, apelanta a invocat prevederile art. 282 cod proc.civ. 
Intimata pârâtă a formulat întâmpinare la cererea de apel prin care a solicitat respingerea 

apelului. 
Referitor la primul motiv de apel,intimata a arătat că prima instanţă a soluţionat cauza în 

concordanţă cu modul în care jurisprudenţa ÎCCJ a statuat asupra autorităţii de lucru judecată  în 
sensul că aceasta  cunoaşte două manifestări procesuale, aceea de excepţie procesuală şi aceea de 
prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu raporturile juridice dintre 
părţi. Analizând acţiunea dedusă judecăţii prin prisma efectului pozitiv al hotărârii, instanţa a reţinut 
că în ambele acţiuni reclamanta şi-a întemeiat pretenţiile pe contractul de închiriere din 01.03.200 şi 
că prin decizia nr.145/2011 instanţa a constatat nulitatea contractului pentru clauza leonină. 
Considerentele deciziei au putere de lucru judecat pentru că explică dispozitivul deciziei şi se 
reflectă în acesta. Din perspectiva efectului pozitiv al lucrului judecat,această soluţie se impune într-
un al doilea proces care are legătură cu chestiunea litigioasă dezlegată anterior,fără posibilitatea de a 
mai fi contrazisă. Această reglementare a autorităţii de lucru judecat în forma prezumţiei vine să 
asigure,din nevoia de ordine şi stabilitate,evitarea contrazicerilor între considerente hotărârilor 
judecătoreşti.  

În ce priveşte al doilea motiv de apel, intimata a solicita înlăturarea acestuia cu motivarea că 
în faţa instanţei de fond nu a fost invocată nici autoritatea de lucru judecat şi nici prezumţia de lucru 
judecat faţă de sentinţa civilă nr.189/2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi. Cauza a fost soluţionat în 
raport de întreg materialul probat administrat. De altfel, susţine intimata, între dosarul nr. 
7897/99/2008 al Tribunalului Iaşi şi prezentul dosar nu există identitate de obiect şi de cauză,după 
cum nu există identitate de obiect şi cauză între dosarul nr. 7897/99/2008 şi dosarul nr. 
19877/245/2009 al Tribunalului Iaşi. 

În sfârşit, motivul de apel relativ la faptul că între părţi îşi produce efecte un singur contract 
şi anume contractul de închiriere din 01.03.2000 nu poate fi primit, susţine intimata, deoarece 
rezultă în mod cert că între părţi există două contracte, unul de asociere în participaţiune şi unul de 
închiriere. Şi în hotărârile judecătoreşti pronunţate în dosarul 19877/245/2008, respectiv în dosarul 
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nr.7897/99/2008,  instanţele au reţinut că raporturile contractuale dintre R.A-RAR şi SC [...] SA 
sunt guvernate de două contracte, unul de asociere în participaţiune şi unul de închiriere. 

În susţinerea motivelor de apel şi a apărărilor invocate ,părţile nu au propus şi administrat 
probe noi. 

Prin decizia civilă nr. 78/21.11.2012 Tribunalul Constanţa a admis apelul formulat de 
apelanta S.C. [...] S.A., în contradictoriu cu intimata REGIA AUTONOMĂ RAR, împotriva 
sentinţei civile nr. 22724/19.12.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa. 

A schimbat în parte hotărârea apelată în sensul că: 
A respins excepţia puterii de lucru judecat în ceea ce priveşte cererea de constatare a nulităţii 

absolute a contractului de închiriere din 01.03.2000, raportat la hotărârile pronunţate în dosarul nr. 
7897/99/2008 al Tribunalului Iaşi. 

A admis excepţia puterii de lucru judecat în ceea ce priveşte cererea de constatare a nulităţii 
absolute a contractului de închiriere din 01.03.2000, raportat la decizia nr. 145/08.03.2011 
pronunţată în dosarul nr. 19877/245/2008 al Tribunalului Iaşi. 

A respins cererea de constatare a nulităţii absolute a contractului de închiriere din 
01.03.2000, formulată de pârâta Regia Autonomă RAR, faţă de puterea de lucru judecat a deciziei 
nr. 145/08.03.2011 pronunţată în dosarul nr. 19877/245/2008 al Tribunalului Iaşi. 

A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei civile nr. 22724/2011. 
A obligat apelanta la plata sumei de 8402,27 lei reprezentând diferenţă taxă judiciară de 

timbru datorată pentru apel. 
 Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut următoarele: 

Acţiunea principală are ca obiect obligarea pârâtei RA RAR la plata sumei de 234.606,61 lei 
reprezentând chirie restantă pentru perioada iunie 2007-30 noiembrie 2007 şi 2.519.548,55 lei 
reprezentând penalităţi de întârziere, calculate asupra creanţei principale, până la data de 30.06.2009 
(câtimea pretenţiilor iniţiale a fost majorată conform concluziilor raportului de expertiză efectuat în 
cauză). Temeiul pretenţiilor îl constituie contractul de închiriere din 01.03.2000 încheiat între RA 
RAR şi SC [...] SRL. Drepturile şi obligaţiile născute din contractul de asociere în participaţie 
nr.57/1996 cu modificările ulterioare –anume contract de închiriere din data de 01.03.2000 şi act 
adiţional din 01.11.2003 au fost transmise reclamantei SC [...] SA de către SC [...] SRL în temeiul 
contractului de cesiune autentificat sub nr.1617/04.06.2004 BNP [...], reclamanta SA [...] SA 
justificând astfel calitatea procesual activă în cauză. 

Pârâta a invocat în apărare nulitatea contractului de închiriere din 01.03.2000 pentru 
nerespectarea dispoziţiilor legale imperative cu ocazia încheierii sale. Această cerere, deşi invocată 
pe calea întâmpinării ca apărare de fond, îmbracă forma unei  veritabile cereri reconvenţionale şi 
trebuia calificată ca atare de instanţa de fond. Cu privire la cererea de constatare a nulităţii absolute 
a contractului de închiriere, apelanta reclamantă a susţinut că instanţa era ţinută să analizeze 
excepţia autorităţii de lucru judecat prin prisma a două hotărâri judecătoreşti irevocabile, respectiv şi 
a sentinţei civilă nr. 189/03-02-2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, irevocabilă prin decizia 
nr.83/2010 a Curţii de Apel Iaşi şi decizia nr. 2125/2011 a ÎCCJ pronunţate în dosarul 
nr.7897/99/2008, nu doar a deciziei nr.145/2011 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul 
nr.19877/245/2008. 

Susţinerile apelantei sunt întemeiate. 
Într-adevăr, prima instanţă a fost învestită cu soluţionarea cererii privind constatarea nulităţii 

absolute a contractului de închiriere asupra căreia nu s-a pronunţat, considerând că fiind invocată ca 
apărare de fond poate fi analizată pe cale incidentală, ceea ce instanţa a şi făcut, de altfel. Faţă de 
modalitatea în care cererea a fost formulată se impunea o soluţionare a acesteia ca reconvenţională, 
evident şi prin prisma excepţiilor invocate cu privire la acesta, respectiv a puterii de lucru judecat.  

În temeiul prevederilor art.296 cod proc.civ., instanţa va admite apelul declarat de apelata SC 
[...] SA şi va schimba, în parte, hotărârea apelată.  
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Procedând la soluţionarea cererii privind constatarea nulităţii absolute a contractului de 
închiriere, instanţa de apel a reţinut că intimata pârâtă RA -RAR a invocat  nulitatea absolută a 
contractului de închiriere din 01.03.2000, cu motivarea că acesta conţine clauze leonine ce atrag 
nulitatea contractului deoarece încalcă principiul egalităţii părţilor contractante. 

Relativ la această cerere a fost invocată puterea de lucru judecat raportat la hotărâri 
judecătoreşti pronunţate în două dosare şi anume: 
           1. Dosarul nr.7897/99/2008 soluţionat prin sentinţa civilă nr. 189/03.02.2010 pronunţată 
de Judecătoria Iaşi, irevocabilă prin respingerea apelului şi a recursului. 
 Prin sentinţa menţionată, instanţa a respins cererea privind constatarea nulităţii absolute a 
contractului de închiriere cu următoarea motivare „S-a avut în vedere faptul că, deşi potrivit 
dispoziţiilor art.12 alin.1 din Legea nr.15/1990, art.8 din HG nr.768/1991 şi art.11 din anexa la HG 
768/1991 pentru a încheia acte de dispoziţie de către reclamantă era necesară aprobarea dată de către 
Consiliul de Administraţie, practic aceasta invocă ca unic motiv de nulitate propria culpă. Mai mult 
decât atât, deşi în  contractul de închiriere se consemnează expres că acest aviz există la momentul 
încheierii lui, după cca 12 ani (în ceea ce priveşte contractul de asociere în participaţiune) şi cca 8 
ani (în ceea ce priveşte contractul de închiriere) reclamanta formulează acţiune în anulare a acestor 
două acte pentru acest considerent”. Se constată astfel, din hotărârea menţionată, dar şi din cuprinsul 
cererilor deduse judecăţii în dosarul respectiv, că instanţa a analizat valabilitatea contractului de 
închiriere doar prin prisma acestui motiv, nu şi celui invocat în prezenta cauză, respectiv existenţa 
unei clauze leonine. Instanţa de apel reţine în decizia nr.83/08.11.2010 pronunţată în dosar 
nr.7897/99/2008, menţinând soluţia primei instanţe, că „…În ceea ce priveşte cel de al doilea motiv 
de nulitate despre care face vorbire apelanta, anume existenţa  clauzelor leonine Curtea constată că 
acesta nu a fost invocat la instanţa de fond”. Recursul declarat împotriva sentinţei şi a deciziei 
menţionate a fost respins de ÎCCJ. 
 Analizând excepţia puterii de lucru judecat invocată cu privire la cererea de constatare 
nulităţii contractului de închiriere formulată de intimata pârâtă în dosar nr.16143/245/2009 raportat 
la hotărârile mai susmenţionate, instanţa a respins-o deoarece nu există identitate de cauză, motivele 
de nulitate invocate fiind diferite, după cum am arătat. 
            2. Dosarul nr. 19877/245/2008 soluţionat prin sentinţa civilă nr. 12922/2009 a 
Judecătoriei Iaşi, irevocabilă prin decizia nr. 145/2011 a Tribunalului Iaşi. 
 Cauza a avut ca obiect pretenţii izvorâte din acelaşi contract de închiriere, aferente unei 
perioade anterioare celei ce face obiectul prezentului dosar. Judecătoria Constanţa  a analizat 
excepţia puterii de lucru judecat raportat la cererea principală şi, în mod corect, a respins excepţia cu 
motivarea că nu există identitate de obiect. Sub aspectul cererii reconvenţionale ce vizează nulitatea 
contractului de închiriere pentru clauză leonină, excepţia puterii de lucru judecat este întemeiată. 
Astfel, instanţa de recurs - Tribunalul Iaşi - care a pronunţat decizia nr. 145/2011 în sensul admiterii 
recursului declarat împotriva sentinţei civile nr. 12922/11.12.2009 şi a modificat, în tot, sentinţa 
recurată în sensul respingerii acţiunii în pretenţii, a reţinut în considerentele hotărârii caracterul 
leonin al contractului de închiriere, ce atrage nulitatea absolută a acestuia. 

Deşi pe cale incidentală, Judecătoria Constanţa a analizat excepţia puterii de lucru judecat şi, 
în ce priveşte nulitatea contractului de închiriere, a soluţionat-o în mod corect. Astfel cum reţine 
prima instanţă, autoritatea de lucru judecat cunoaşte două manifestări procesuale, aceea de excepţie 
procesuală (conform art. 1201 C.civ. şi art. 166 C.proc.civ.) şi aceea de prezumţie, mijloc de probă 
de natură să demonstreze ceva în legătură cu raporturile juridice dintre părţi (conform art. 1200 pct. 
4, art. 1202 alin. (2) C.civ.). Efectul pozitiv al lucrului judecat se impune  într-un al doilea proces 
care are legătură cu chestiunea litigioasă dezlegată anterior, fără posibilitatea de a mai fi contrazis. 
Această reglementare a autorităţii de lucru judecat în forma prezumţiei vine să asigure, din nevoia 
de ordine şi stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârii judecătoreşti. 
Cum, potrivit art. 1200 pct. 4 cu referire la art. 1202 alin.(2) C.civ., în relaţia dintre părţi, această 
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prezumţie are caracter absolut, înseamnă că nu se poate introduce o nouă acţiune în cadrul căreia să 
pretindă stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat judecătoreşte anterior.  

Principiul autorităţii de lucru judecat corespunde necesităţii de stabilitate juridică şi ordine 
socială, fiind interzisă readucerea în faţa instanţelor a chestiunii litigioase deja rezolvate şi nu aduce 
atingere dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din CEDO, deoarece dreptul de acces la 
justiţie nu este unul absolut, el poate cunoaşte limitări, decurgând din aplicarea altor principii.  

Faţă de aceste considerente, instanţa a admis excepţia puterii de lucru judecat în ceea ce 
priveşte cererea de constatare a nulităţii absolute a contractului de închiriere din 01.03.2000, raportat 
la decizia nr.145/2010 a Tribunalului Iaşi, cu consecinţa respingerii cererii de constatare a nulităţii a 
contractului de închiriere, pentru putere de lucru judecat. 

Dezlegarea de drept dată excepţiei puterii de lucru judecat în ce priveşte cererea de 
constatare a nulităţii contractului de închiriere raportat la hotărârea judecătorească care a constatat 
nulitatea contractului, conduce la menţinerea soluţiei primei instanţe asupra acţiunii principale, 
aceea de respingere a pretenţiilor reclamantei. Nulitatea absolută a contractului lipseşte convenţia 
părţilor de efecte încă de la data încheierii sale, aşa încât, în mod corect prima instanţă a respins 
acţiunea reţinând că obligaţia de plată pe care reclamanta îşi întemeiază pretenţiile nu există. 

Constatând că instanţa de apel a stabilit eronat taxa de timbru datorată, respectiv fără a avea 
în vedere majorarea câtimii pretenţiilor la instanţa de fond şi că astfel apelanta nu a achitat taxa de 
timbru la această valoare, instanţa a obligat-o la plata sumei de 8402,27 lei reprezentând diferenţă de 
taxă judiciară de timbru. 
 
 Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamanta SC [...] SA pentru următoarele 
motive: 
 I. Instanţa de apel a calificat excepţia nulităţii contractului de închiriere ca fiind în realitate o 
cerere reconvenţională care trebuia calificată ca atare de instanţa de fond, însă s-a procedat la 
soluţionarea sa direct în apel. 
 Deşi nu s-a schimbat sentinţa apelată, a fost completată cu trei noi dispoziţii determinându-se 
o situaţie mai grea decât anterior apelului (a respins excepţia puterii de lucru judecat privind 
constatarea nulităţii absolute a contractului de închiriere prin raportare la Decizia 145/2011, a 
respins cererea de constatare a nulităţii absolute a contractului de închiriere faţă de existenţa puterii 
de lucru judecat. 
 II. Instanţa de apel a aplicat greşit legea atunci când a stabilit că există putere de lucru 
judecat în ceea ce priveşte nulitatea contractului de închiriere pentru clauză leonină, constatată prin 
considerente de către Tribunalul Iaşi în dosarul 19877/245/2008 şi a stabilit apoi că soluţia instanţei 
de fond trebuie menţinută şi respinsă cererea de plată a chiriei restante. 
 Considerentele unei hotărâri nu pot căpăta putere de lucru judecat în mod independent de 
dispozitivul care urmează. Dispozitivul trebuie să reprezinte consecinţa necesară şi logică a 
considerentelor ce îi preced. 
 Intimata pârâtă prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate în raport cu criticile aduse, se 
constată că recursul este nefondat din următoarele considerente: 
 I. Prin sentinţa civilă nr. 22724/19.12.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul 
nr. 16143/245/2009 având ca obiect plata sumei de 900.000 lei reprezentând chirie restantă pentru 
perioada 1.06.2007 – 30.09.2007, precum şi a penalităţilor de întârziere aferente, s-a dispus 
respingerea cererii ca nefondată. 
 Din considerentele sentinţei civile sus menţionate rezultă că intimata R.A.RAR a solicitat 
constatarea nulităţii absolute a contractului de închiriere, însă instanţa de fond a analizat această 
cerere ca fiind o apărare de fond. Motivul care a condus la respingerea acestei apărări este redat în 
ultima pagină, penultimul alineat în sentinţă. 
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 În apel instanţa a reţinut că faţă de modalitatea în care cererea a fost formulată se impunea 
soluţionarea acesteia ca reconvenţională evident şi prin prisma excepţiilor invocate şi a dispus 
respingerea cererii ca nefondată. 
 R.A. RAR nu a înţeles să formuleze recurs împotriva soluţiei vizând cererea reconvenţională, 
parte care ar fi fost interesată în legătură cu aceasta. 
 Susţinerea recurentei că instanţa de apel a calificat cererea reconvenţională direct în apel şi a 
procedat la soluţionarea sa este corectă însă nu atrage casarea sa şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
primei instanţe întrucât cererea reconvenţională a fost respinsă, recurenta nefiind vătămată în nici un 
fel de soluţionarea acesteia. 
 Pe de altă parte, în cauză sunt incidente şi disp. art. 297 alin.1 Cod procedură civilă întrucât 
prin cererea de apel SC [...] SA nu a solicitat expres trimiterea cauzei la prima instanţă ci doar 
schimbarea hotărârii atacate. 
 În legătură cu apărarea recurentei conform căreia în urma apelului s-a făcut o situaţie mai 
grea prin admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat în raport cu decizia 145/8.03.2011 
pronunţată în dosarul 19877/245/2008 a Tribunalului Iaşi se reţine că aceasta este neîntemeiată. 
 În realitate reclamantei i s-a respins cererea în faţa instanţei de fond, iar după rejudecare ce a 
urmat admiterii apelului, cerere acestuia a fost din nou respinsă, însă prin soluţionarea unor excepţii 
cu referire la dosarul nr. 7897/99/2008 şi 19877/245/2008. 
 Reclamantei nu i s-a îngreunat deloc situaţia în propria cale de atac pentru că nu s-au admis 
împotriva ei cereri respinse de instanţa de fond, ci doar s-a schimbat motivarea pentru care a fost 
respinsă cererea reclamantei apelante. 
 Cererea reclamantei a fost respinsă ca urmare a nulităţii contractului, reţinută în decizia nr. 
145/8.03.2011 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul 19877/245/2008 şi nu ca urmare a admiterii 
cererii reconvenţionale formulată în prezenta cauză şi care avea ca obiect constatarea nulităţii 
absolute a contractului de închiriere din 1.03.2000. 
 Cererea reconvenţională a fost respinsă faţă de puterea de lucru judecat a deciziei nr. 
145/2011 pronunţată în dosarul 19877/245/2008. 
 II. În legătură cu criticile referitoare la puterea de lucru judecat a chestiunilor dezlegate se 
reţine că şi acestea sunt nefondate. 
 Dosarul nr. 19877/245/2008 soluţionat prin sentinţa civilă nr. 12922/2009 a Judecătoriei Iaşi, 
irevocabilă prin decizia nr. 145/2011 a Tribunalului Iaşi, a avut ca obiect pretenţii izvorâte din 
acelaşi contract de închiriere aferent cererii principale anterioare cele ce face obiectul prezentului 
dosar. 
 Prin decizia 145/2011 s-a respins acţiunea în pretenţii (c/val. chirie) reţinându-se caracterul 
leonin al contractului de închiriere, ce atrage nulitatea absolută a acestuia. 
 Prezenta cauză vizează contravaloare chirie pentru o perioadă ulterioară celei avute în vedere 
de cauza 19877/245/2008, având la bază acelaşi contract de închiriere. 
  Efectul cauzei leonine reţinut în cauza 19877/245/2008 se va manifesta şi în prezenta cauză. 
Cu alte cuvinte, efectul pozitiv al lucrului judecat se va impune şi în al doilea proces care are 
legătură cu chestiunea litigioasă dezlegată anterior, fără posibilitatea de a mai fi contrazis. 
 Instanţa de apel nu a făcut decât să evidenţieze efectul pozitiv al lucrului judecat în cauza ce 
priveşte cauza leonină a contractului în legătură cu solicitarea chiriei pentru o altă perioadă decât cea 
care a fost soluţionată în cauza 19877/245/2008. 
 Cu alte cuvinte, instanţa de apel investită cu soluţionarea cauzei 16143/245/2009 a analizat 
cererea reclamantei din perspectiva dacă i se mai cuvine contravaloarea chiriei pentru perioada 
ulterioară celei din cauza 19877/245/2008. 
 Ori, mergând pe principiul autorităţii de lucru judecat care corespunde necesităţii de 
stabilitate juridică şi ordine socială nu se putea acorda chiria pentru perioada ulterioară cauzei 
19877/245/2008 cum corect s-a reţinut. 
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 Motivul nulităţii contractului de închiriere pentru cauză leonină nu a fost însă avut în vedere 
în cauza 7897/99/2008, însă acest lucru nu constituie un impediment pentru invocarea sa ulterioară, 
ceea ce s-a şi întâmplat. 

Pentru considerentele mai sus arătate, în baza art. 312 Cod procedură civilă va respinge 
recursul ca nefondat. 

 
45. Solicitare debranșare și renunțare la furnizarea de energie termică de către 

R.A.D.E.T. 
 

Art.30 alin.2 din Legea nr.325/2006 
 

Reclamantul intimat  îndeplinea condiţiile cumulative cerute de lege pentru deconectarea 
apartamentului proprietate de la reţeaua centrală de termoficare, respectiv cele impuse de prevederile art.30 
alin.2 din Legea nr.325/2006: acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât şi pe verticală; 
acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de 
realizare a unui sistem individual de încălzire; anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de 
furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte. 

Pârâta RADET  Constanţa  a invocat prevederile art.249 din Ordinul nr. 91/20.03.2007 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, conform cărora 
„deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări 
anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament”. 

În afara condiţiilor stabilite prin lege, act normativ cu forţă juridică superioară ordinului, nicio altă 
cerinţă sau interdicţie nu poate fi impusă printr-o legislaţie terţiară, dată în aplicarea respectivei legi, fără 
ca aceasta din urmă să nu fie contrară voinţei legiuitorului. 
 

     Decizia civilă nr. 535/10.07.2014 
        Dosar nr. 12250/212/2010* 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de 22.03.2010  sub nr. 

12250/212/2010, reclamantul [...] a solicitat, în contradictoriu cu pârâta RADET Constanţa, 
debranşarea şi renunţarea  la  energia  termică  furnizată  de  pârâtă. 

Prin Sentinţa civilă nr. 7510/13.04.2011 Judecătoria Constanţa a respins cererea ca 
neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, cu motivarea că a dovedit 
îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse de Legea nr. 325/2006 în vederea debranşării apartamentului 
său de la serviciul public de alimentare cu energie termică şi a învederat necesitatea acestei 
debranşări determinată de deficienţe de proiectare a sistemului de încălzire a blocului, deficienţe 
care au dus la o defectuoasă încălzire a apartamentului, apariţia igrasiei cu consecinţe defavorabile 
asupra sănătăţii familiei sale. 

Prevalându-se de dispoziţiile art.249 din Ordinul nr.91/20.03.2007, pârâta încearcă să-şi 
menţină abonaţii cu încălcarea dispoziţiilor CEDO în ceea ce priveşte dreptul proprietarului de a-şi 
alege furnizorul de utilităţi într-o economie de piaţă şi a dreptului la sănătate prin furnizarea unor 
servicii de proastă calitate.  

La data de 05.03.2012 reclamantul a invocat excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art.249 
din Ordinul 91/2007, iar prin încheierea din 12.09.2012, instanţa a admis cererea de sesizare a 
instanţei de contencios-administrativ cu excepţia de nelegalitate invocată. 

Prin Sentinţa civilă nr.18/CA/23.01.2013 pronunţată în dosarul nr.1389/36/2012 Curtea de 
Apel Constanţa a admis excepţia de nelegalitate a art.249 din Ordinul nr. 91/2007 emis de 
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile de Gospodărie Comunală pentru aprobarea 
Regulamentului Cadru al Serviciului public de alimentare cu energie termică şi a constatat 
nelegalitatea acestui articol, sentinţă rămasă irevocabilă prin respingerea recursului promovat de 
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RADET Constanţa şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice prin Decizia nr. 6351/25.09.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

La termenul din 22.01.2014, instanţa a calificat calea de atac ca fiind apel, potrivit 
dispoziţiilor art.282 alin.1 C.pr.civ. 
 Prin Decizia civilă nr. 66/12.03.2014 Tribunalul Constanţa a admis apelul formulat de 
reclamantul apelant [...] în contradictoriu cu intimata R.A.D.E.T CONSTANŢA împotriva sentinţei 
civile nr.7510/13.04.2011  pronunţată de Judecătoria Constanţa, schimbând în tot sentinţa apelată în 
sensul admiterii acţiunii, dispunând obligarea pârâtei R.A.D.E.T. CONSTANŢA să avizeze 
favorabil cererea reclamantului [...] de debranşare de la sistemul energetic centralizat.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut în esenţă, următoarele:  
În conformitate cu dispoziţiile art.30 alin.2 din Legea 325/2006, reclamantul a  depus  la  

dosarul  cauzei  contractul  nr. 267 din 02.03.2009 privind  furnizarea  gazelor  naturale  către  
consumatorii casnici, proces – verbal de montare, cererea  de  debranşare  adresată RADET 
Constanţa, acordul scris al vecinilor de apartament atât pe orizontală cât şi pe verticală, acordul scris 
al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale.  

La fond, în apărare, pârâta a invocat exclusiv dispoziţiile art. 249 din Regulamentul cadru al 
serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul nr. 91/20.03.2007 al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală: 
„Deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs 
deconectări anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament.” 

În raport de această apărare, în calea de atac, reclamantul a invocat nelegalitatea dispoziţiilor 
art.249 din Regulament. 

Instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea dispoziţiilor art.249 din 
Regulament, reţinându-se neconformitatea acestei norme cu Legea 325/2006, ca act normativ cu 
forţă juridică superioară, în aplicarea căreia a fost emisă, pentru că instituie o condiţie suplimentară 
în cazul deconectării individuale şi anume aceea ca în condominiul respectiv să fi fost executate 
deconectări individuale anterior datei la care a intrat în vigoare Regulamentul. 

Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie a reţinut în considerentele Deciziei nr. 6351/25.09.2013 că 
susţinerile recurentelor în sensul că norma contestată are ca fundament dispoziţiile art.3 lit.g din 
Legea 325/2006, care consacră principiul „un condominiu – un sistem de încălzire” sunt nefondate, 
întrucât Legea 325/2006 prevede în mod expres şi limitativ condiţiile cumulative pentru 
deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu, iar norma de aplicare a legii 
nu poate adăuga la lege. 

Potrivit art.292 alin.1 C.pr.civ. „Părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de 
alte motive, mijloace de apărare şi dovezi, decât de cele invocate la prima instanţă sau arătate în 
motivarea apelului ori în întâmpinare.” 

În cauză, intimata pârâtă nu a înţeles să formuleze întâmpinare şi să propună probe noi, abia 
prin notele scrise depuse cu ocazia dezbaterilor în fond a invocat HCLM 429/08.09.2008 privind 
zonele unitare de încălzire de pe raza Municipiului Constanţa, unde se promovează ideea unui singur 
sistem de încălzire, în concordanţă cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 462/2006 privind 
aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, depunând în acest sens 
înscrisuri. 

Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art.292 alin.1 C.pr.civ., nu a putut lua în considerare această 
nouă apărare a intimatei, care nu a fost invocată nici la fond şi nici printr-o eventuală întâmpinare, 
mai mult decât atât, înscrisurile depuse odată cu notele scrise, respectiv HCLM 429/08.09.2008 şi 
anexele acesteia, nu sunt în măsură să facă dovada existenţei unui singur sistem de încălzire, schiţele 
anexă cuprinzând doar schemele sistemului de distribuire a energiei termice existent în Municipiul 
Constanţa, iar listele anexă sunt întocmite de către intimata pârâtă ca anexă la propria Hotărâre  
nr.27/27.08.2008, hotărâre care nu poate fi opozabilă reclamantului. 
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Nu au fost reţinute nici apărările intimatei privind afectarea dreptului de proprietate al 
celorlalţi proprietari, întrucât aceştia şi-au dat acordul în mod expres pentru debranşarea 
apartamentului reclamantului, potrivit dispoziţiilor legale, în consecinţă, întrucât reclamantul a făcut 
dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de Legea nr. 325/2006 în vederea debranşării de la 
sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, condiţia suplimentară a debranşării anterioare a 
altui apartament fiind declarată nelegală de instanţa de contencios administrativ, instanţa a admis 
apelul, a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul obligării pârâtei la avizarea favorabilă  a cererii 
reclamantului de debranşare de la sistemul public de furnizare a energiei termice. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs recurenta pârâtă RADET CONSTANŢA 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 299 
şi urm. Cod.pr.civ. cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

 Susţine recurenta pârâtă că reclamantul [...] nu a îndeplinit toate condiţiile legale solicitate 
de RADET Constanta, si anume cele prevăzute de disp.art.30 din Legea 325/14.07.2006 privind 
serviciul public de alimentare cu energie termică şi din Ordinul Preşedintelui ANRSC 91/2007, sens 
în care a respins acţiunea. 

Astfel, debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă  caldă se va 
face în următoarele condiţii cumulative : 

a) acordul scris al Asociaţiei de Proprietari exprimat prin hotărârea adunării generale; 
b) anunţarea operatorului care are și calitatea de Furnizor și autorităţii administraţiei publice 

locale cu 30 de zile înainte de debranşare. 
Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu 

respectarea următoarelor condiţii cumulative: 
a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontala cât şi pe verticală; 
b) acordul scris al Asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra 

intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire; 
c) anunţarea în scris a operatorului, care are si calitatea de furnizor cu cel puţin 30 de zile 

înainte. 
Recurenta pârâtă critică motivarea instanţei de apel conform căreia „Hotărârea 

429/8.09.2008 şi anexele acesteia nu sunt în măsură să facă dovada existenţei unui singur sistem de 
încălzire, schiţele anexă cuprinzând doar schemele sistemului de distribuire a energiei termice 
existent în municipiul Constanța, iar listele anexa sunt întocmite de către intimata pârâtă ca anexă la 
propria Hotărâre 27/27.08.2008, hotărâre care nu poate opozabila reclamantului." 

În primul rând, instanţa s-a aflat în eroare, susţine recurenta pârâtă deoarece nu a observat că 
anexa privind Situaţia consumatorilor RADET Constanta la data de 01.07.2008 a fost aprobată prin 
Hotărârea 27/27.08.2008 de către Consiliul de Administraţie al RADET Constanța în scopul 
realizării dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local 429/08.09.2008, anexă care este parte integrantă a 
acesteia, fapt certificat prin ștampila aplicată şi semnătura secretarului municipiului Constanţa din 
data de 30.09.2008 atât pe Schema simplificată a sistemului centralizat de alimentare cu căldură al 
municipiului Constanţa, precum şi pe ultima pagina cu Situaţia consumatorilor RADET 
CONSTANTA la data de 31.07.2008. 

Astfel, argumentul potrivit căruia "Hotărârea 27/27.08.2008 nu poate fi opozabilă 
reclamantului" nu este întemeiat, deoarece instanţa trebuia sa aibă în vedere faptul că HCLM 
429/08.09.2008 cuprinzând şi anexa parafată, certificată este opozabilă reclamantului, Conform Art. 
50 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, (1) Hotărârile cu 
caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la  cunoştinţă publică, iar 
cele individuale, de la data comunicării iar conform legii contenciosului 544/2001 cei ce se 
considerau vătămaţi în drepturile lor se puteau adresa instanţei de contencios administrativ, fiind de 
notorietate faptul că se publică în presa locală ordinea de zi a şedinţelor Consiliului local al 
municipiului Constanţa, iar hotărârile se afişează pe site-ul Primăriei şi presă, având astfel loc 
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informarea cetăţenilor, nimeni neputând invoca propria culpă constând în dezinteres faţă de 
hotărârile de interes public. 

Conform art.305 Cod proc. Civilă, solicită instanţei de recurs să aibă în vedere Hotărârea 
Consiliului Local 429/08.09.2008 cu anexa privind Situaţia consumatorilor RADET CONSTANTA 
la data de 31.07.2008. 

Apartamentul a cărui deconectare se solicita aparţine punctului termic 65 are face parte 
integrantă din această zonă. (conform nr.2319 din anexă) iar instanţa ar trebui să aibă în vedere şi 
prevederile programului "Termoficare 2006 - 2015 Căldură şi Confort" aprobat prin HG 
nr.462/2006, republicată, privind stabilirea zonelor unitare de încălzire. 

Conform pct. IV din Anexa nr. I la HG nr.402/2006 "In baza strategiilor de alimentare cu 
energie termică, consiliile locale vor aproba prin hotărâre, definirea sistemului centralizat de 
producţie şi distribuţie de energie termică şi a zonelor unde se asigură exclusiv serviciul de 
termoficare, având în vedere aplicarea treptată a principiului " o clădire - un singur sistem de 
asigurare cu energie termică". 

In acest sens, invocă condiţiile de eligibilitate prevăzute în Anexa la art. 2 punctul 10 din 
Regulamentul pentru implementarea programului Termoficare 2006-2015- „Căldură şi confort", 
elaborată de Unitatea de Management al proiectului, "Termoficare 2006-2015 - căldura", şi anume 
obligaţia de a prezenta H.C.L. privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de încălzire, 
reprezentând arealul geografic (zona unei localităţi) aparţinând unei unităţi administrativ teritoriale 
in interiorul căruia se poate promova o singură soluţie de încălzire, respectiv soluţia adoptată pentru 
reabilitarea şi eficientizarea RADET. 

De asemenea, petentul nu a îndeplinit nici condiţia prevăzută de dispoziţiile Legii  
nr.325/14.07.2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica de la art.3 lit."g" care 
statuează ca principiu realizarea ,,Un condominiu - un sistem de încălzire", astfel încât fiecare 
condominiu să aibă o singură sursă de alimentare cu energie termică, iar art.5 pct.37 defineşte „zona 
unitară de încălzire" ca fiind arealul geografic aparţinând linei unităţi administrativ teritoriale, în 
interiorul căruia se poate promova o singură soluţie de încălzire". 

Prin art. 9 lit. b clin Legea nr.325/2006, se impune ca autorităţile administraţiei publice 
locale au atribuţia de a stabili zonele unitare de încălzire pe baza studiilor de fezabilitate privind 
dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local, fapt ce s-a şi realizat în 08.09.2008 
când la nivelul Municipiului Constanța,  Consiliul Local Constanta a aprobat prin Hotărârea nr. 429 
zonele unitare de încălzire de pe raza Municipiului Constanţa unde se promovează ideea unui singur 
sistem de încălzire. 

Apartamentul a cărui deconectare se solicită aparţine punctului termic 65 care face parte 
integrantă din această zonă. 

Insistă recurenta pârâtă  si pe dispoziţiilor art.44, alin 7 din Constituţia României şi art.14 din 
Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, „niciun 
proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a 
celorlalţi proprietari din condominiu", ori, prin debranşarea pe care o solicită reclamantul [...], se 
are în vedere tocmai prevenirea încălcării, afectării sau prejudicierii dreptului de proprietate comună 
sau individuală a celorlalţi proprietari din condominiu, deoarece prin afectarea confortului termic se 
aduce atingere exercitării depline a prerogativelor dreptului de proprietate, respectiv a folosinţei în 
condiţii normale a proprietăţii în cauză, consecinţa negativă pe care proprietarul o poate suporta doar 
cu acordul sau. 

Se realizează şi un dezechilibru hidraulic şi termic faţă de sistemul iniţial proiectat şi realizat, 
care lua în calcul necesarul total de energie termică de pe coloana respectivă, conform autorizaţiei 
de construcţie iniţială. 

Pot exista cazuri în care unul sau mai mulţi proprietari deconectaţi de la sistemul centralizat 
de energie termică, nu îşi dotează apartamentul cu o alta sursa de încălzire, situaţii în care 
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proprietarii din apartamentele sau spatiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţa ramaşi conectaţi la 
sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, care au pereţi sau planşee comune cu astfel de 
apartament, trebuie să consume o cantitate mai mare de energie termică pentru a-si asigura confortul 
termic necesar, datorită cantităţii de căldură pe care o cedează apartamentului care nu are asigurată o 
alta sursa de încălzire. 

Ca si legislaţie europeană, în data de 25 octombrie 2012 Parlamentul european şi Consiliul 
Uniunii Europene au adoptat Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, publicată în 14 
noiembrie 2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1315/1. 

Faţă de cele de mai sus, solicită admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei civile 
recurate ca nelegală. 
 Recursul este nefondat. 

Astfel cum au reţinut şi instanţele de fond, reclamantul intimat  [...] îndeplineşte condiţiile 
cumulative cerute de lege pentru deconectarea apartamentului proprietate de la reţeaua centrală de 
termoficare, respectiv cele impuse de prevederile art.30 alin.2 din Legea nr.325/2006: acordul 
vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât şi pe verticală; acordul scris al asociaţiei de 
proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de realizare a unui sistem 
individual de încălzire; anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel 
puţin 30 de zile înainte. 

Pârâta Regia  Autonomă  de  Distribuţie  a  Energiei  Termice  Constanţa  a invocat 
prevederile art. 249 din Ordinul nr. 91/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al 
serviciului public de alimentare cu energie termică, conform cărora „deconectările individuale nu se 
pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a 
prezentului regulament”. 

Se constată că Ordinul nr.91/2007 a fost dat în aplicarea dispoziţiilor Legii serviciului public 
de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, acest act normativ fiind cel care reglementează 
desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată 
pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuţia şi 
furnizarea energiei termice în sistem centralizat. 

În afara condiţiilor stabilite prin lege, act normativ cu forţă juridică superioară ordinului, nici 
o altă cerinţă sau interdicţie nu poate fi impusă printr-o legislaţie terţiară, dată în aplicarea 
respectivei legi, fără ca aceasta din urmă să nu fie contrară voinţei legiuitorului. 

Apreciază Curtea, aşadar, că în mod corect au reţinut instanţele de fond că cerinţa impusă de 
Ordinul ANRSC nr. 91/2007 nu poate avea forţă juridică, având în vedere că dispoziţiile ordinului 
trebuie date în aplicarea legii şi nu pentru crearea unei situaţii juridice noi. 

Criticile susţinute de recurentă în referire la aspectele tehnice ale deconectării unuia sau mai 
multor consumatori de energie termică dintr-un condominiu nu prezintă relevanţă în prezentul cadru 
procesual, în condiţiile în care Legea nr.325/2006, actul normativ de bază în domeniu, nu prevede şi 
alte condiţii pentru deconectarea apartamentului de la reţeaua centrală de termoficare. 

De asemenea, nici invocarea HCLM 429/08.09.2008 şi anexele acesteia nu sunt în măsură să 
adauge la lege, schiţele sau felul în care este alcătuit sistemul de încălzire în Municipiul Constanţa 
nefiind acte care să adauge la lege sau să modifice Legea nr. 325/2006. 

Nici referirile la legislaţia europeană Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, 
publicată în 14 noiembrie 2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1315/1, nu sunt de luat în 
considerare deoarece legislaţia europeană nu are efect direct în litigiile aflate pe rolul instanţelor, 
aceasta mai întâi trebuind a fi transpusă în legislaţia internă. 

Faţă de toate aceste argumente, apreciind că motivele recurentului nu sunt întemeiate, în 
temeiul prevederilor art.312 alin.1 C.pr.civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat. 
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46. Anulare act administrativ. Antrenarea răspunderii solidare a administratorului cu 
societatea aflată în stare de insolvabilitate. 
 

Art.27 alin.2 din OG nr. 92/2003 
Art. 70 alin.1 din Legea nr.30/1991 
Art. 27 alin.1 din Legea nr. 85/2006 

 
 Potrivit recurentului, reaua - credinţă a reclamantei a rezultat din faptul că aceasta nu a efectuat 
demersurile pentru plata la scadenţă a obligaţiilor fiscale, efectuarea demersurilor necesare salvării 
societăţii prin neexecutarea lucrărilor angajate în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, omisiunea de 
a solicita deschiderea procedurii insolvenţei, fapte care au provocat insolvabilitatea societăţii.  

Conform prevederilor art.27 alin.2 din O.G. nr.92/2003, „Pentru obligaţiile de plată restante ale 
debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele 
persoane: ( … ) 
    c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia 
legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente 
perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; 
    d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau 
neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale”. 
 Antrenarea răspunderii solidare a administratorului cu societatea aflată în stare de insolvabilitate, 
pe temeiul art.27 alin.2 lit. c din OG nr.92/2003, presupune ca neîndeplinirea obligaţiei de a cere instanţei 
competente deschiderea procedurii insolvenţei să fie rezultatul relei-credinţe a administratorului, rea-
credinţă care trebuie dovedită de către cel care o invocă. 
 

Decizia civilă nr. 274/CA/10.03.2014 
                           Dosar nr. 14716/118/2012 

 
1. Prin sentinţa civilă nr.4036/16.10.2013, Tribunalul Constanţa a admis contestaţia 

formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâtul Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi - pentru Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi şi a anulat Decizia  
38/07.11.2012 şi Decizia de angajare a răspunderii solidare nr.376/02.09.2011. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, a reţinut prima instanţă următoarele: 
 Prin contestaţia formulată, reclamanta [...] a contestat  Decizia  nr.38/07.11.2012 prin care a 
fost respinsă contestaţia formulată împotriva Deciziei nr.376/02.09.2011 privind stabilirea 
răspunderii solidare a reclamantei cu SC [...] SRL, învederând că nu sunt îndeplinite condiţiile 
stabilite de art. 27 alin.2 lit.c şi d din OG nr. 92/2003, situaţia de fapt reţinută nefiind reală. Se arată 
că reclamanta deţinea calitatea de asociat  cu 50% din părţile sociale, iar in luna noiembrie 2008 a 
convocat adunarea generală  extraordinara a  societăţii in vederea aprobării retragerii sale din 
societate, opunându-se celălalt asociat. La data de referinţă, se arată, societatea nu înregistra datorii 
la bugetul de stat. 
  Au fost efectuate şi  alte demersuri, fiind emisă o nouă convocare pentru data de 
18.12.2008, cu aceeaşi ordine de zi, care insă nu a fost aprobată de celălalt asociat, iar de la această 
dată reclamanta nu a mai avut acces la documentele contabile ale societăţii. 
  In atare condiţii se apreciază ca nu exista posibilitatea de a solicita deschiderea procedurii de 
insolvenţă. 
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 A constatat Tribunalul că prin Decizia 376/02.09.2011 de angajare a răspunderii solidare s-a 
dispus angajarea răspunderii contestatoarei in vederea realizării in tot a  obligaţiilor fiscale restante 
in cuantum de 72 232 lei, datorate de debitorul SC [...] SRL la bugetul de  stat. 
  Împotriva  acestei  decizii  a fost promovată contestaţie care a fost soluţionată prin Decizia 
38/07.11.2012 in sensul respingerii, apreciindu-se că sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 27 
al.2 lit. c şi d din OG 92/2003, iar contestatoarea, in calitate de administrator, cu rea credinţă nu şi-a 
indeplinit obligatia legala de a solicta instantei deschiderea procedurii insolvenţei pentru obligaţiile 
fiscale rămase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate şi de asemenea, cu rea credinţă a 
determinat nedeclararea şi/sau  neachitarea la scadenţă a obligaţiilor  fiscale. 
 Potrivit primei instanţe, răspunderea solidară, astfel cum este reglementata de art.27 din OG 
92/2003, vizeaza debitorii declaraţi insolvabili conform art. 176 din acelasi act normativ, fiind 
necesară îndeplinirea in mod cumulativ a condiţiilor: neîndeplinirea cu rea credinţă a obligatiei 
legale de a solicita instanţei competente deschiderea procedurii insolventei pentru obligatiile fiscale 
aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate si de 
asemenea, determinarea nedeclarării şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale. 

S-a constatat că reclamanta, deşi figurează potrivit evidenţelor ORC in calitate de 
administrator al societăţii, a efectuat demersuri in vederea retragerii din societate in conformitate cu  
art. 226 din Legea 31/1990, in noiembrie – decembrie 2008, solicitând totodată ORC a se lua act de 
demisia sa din funcţia de administrator. 
 În conditiile in care buna credinţă este prezumată, instanta apreciază că nu se poate retine  ca 
fiind indeplinite in mod cumulativ condiţiile relativ la neindeplinirea cu rea credinta a obligatiilor 
stabilite de dispozitiile mentionate, având în vedere că reclamanta a solicitat, potrivit inscrisurilor 
ataşate, retragerea din societate şi nu a mai avut  acces la documentele  societăţii, deşi demersurile 
efectuate in acest sens nu au fost soluţionate in mod favorabil. 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâtul Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, 
care a criticat soluţia primei instanţe pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 
 În cauză sunt întrunite condiţiile stabilite de art.27 alin.2 lit.c din OG nr.92/2003, întrucât 
reclamanta nu a întreprins toate diligenţele pentru retragerea din societate, iar pe calea acţiunii nu 
poate să complinească propriile turpitudini şi nu poate atrage nelegalitatea actelor emise. 
 Potrivit recurentului, sunt incidente prevederile art.27 alin.2 lit.c şi d din OG nr.92/2003, 
reaua credinţă a reclamantei rezultând din faptul că aceasta nu a efectuat demersurile pentru plata la 
scadenţă a obligaţiilor fiscale, efectuarea demersurilor necesare salvării societăţii prin neexecutarea 
lucrărilor angajate în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, omisiunea de a solicita deschiderea 
procedurii insolvenţei, fapte care au provocat insolvabilitatea societăţii.  
 Se învederează că, în calitate de administrator al SC [...] SRL, intimata reclamantă nu a 
depus documente din care să rezulte că nu mai deţine această calitate, din evidenţele ORC rezultând 
că este administrator al societăţii. 
 Solicită recurentul, în consecinţă, admiterea recursului, modificarea sentinţei şi respingerea 
acţiunii reclamantei. 
 Intimata reclamantă [...] a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, susţinând că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile stabilite în prevederile art.27 alin.2 lit.c 
şi d din OG nr.92/2003. 
 Reluând descrierea situaţiei de fapt, astfel cum a fost arătată şi în cererea introductivă, 
intimata susţine că, de bună credinţă, nu a putut să-şi îndeplinească obligaţia legală de a cere 
instanţei deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi 
rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate. 
 În recurs nu au fost administrate alte probatorii. 
 3. Recursul este neîntemeiat. 
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Conform prevederilor art.27 alin.2 din O.G. nr.92/2003, „Pentru obligaţiile de plată restante 
ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta 
următoarele persoane: ( … ) 
    c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit 
obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile 
fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; 
    d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau 
neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale”. 
 Conform prevederilor art. 70 alin.1 din Legea nr.30/1991: ”Administratorii pot face toate 
operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, afară de 
restricţiile arătate în actul constitutiv”. 
 Formularea de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii are, în principiu, caracter 
obligatoriu, aspect care rezultă din prevederile art. 27 alin.1 din Legea nr. 85/2006, potrivit cu care 
”debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă”, 
obligaţia revenind, în cazul societăţii cu răspundere limitată, administratorului societăţii, omisiunea 
sau întârzierea introducerii cererii putând antama răspunderea civilă sau chiar penală a debitorului, 
dar şi a administratorului, ca organ de conducere. 
 Antrenarea răspunderii solidare a administratorului cu societatea aflată în stare de 
insolvabilitate, pe temeiul art.27 alin.2 lit.c din OG nr.92/2003, presupune însă ca neîndeplinirea 
obligaţiei de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei să fie rezultatul relei-
credinţe a administratorului, rea-credinţă care trebuie dovedită de către cel care o invocă. 
 Legea nu prezumă decât buna-credinţă, astfel că antrenând răspunderea administratorului 
pentru lipsa formulării cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, recurenta trebuie să probeze, 
fără dubiu, intenţia administratorului de a prejudicia creditorul fiscal prin continuarea activităţii. 
 O astfel de dovadă nu a fost făcută, iar intimata reclamantă a dovedit, în susţinerea cererii 
sale, că nu a mai exercitat în fapt funcţia de administrator de la sfârşitul anului 2008, în urma 
intervenirii unor neînţelegeri cu celălalt asociat, [...], iar în luna aprilie 2011 a solicitat înregistrarea 
la ORC a demisiei sale din funcţia de administrator. 
 Retragerea sa din societate, prin intermediul căilor legale date de Legea nr.31/1990, şi 
înregistrarea acestei retrageri la ORC nu a fost posibilă tocmai datorită lipsei acordului coasociatului 
său, iar neutilizarea căilor judiciare în acest sens nu-i poate atrage sancţionarea prin antrenarea 
răspunderii solidare cu societatea aflată în insolvabilitate. 
 În consecinţă, lipsa formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pentru obligaţiile 
fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate 
este consecinţa neexercitării în fapt şi fără rea-credinţă a funcţiei de administrator. 
 În ceea ce priveşte antrenarea răspunderii solidare în temeiul prevederilor art.27 alin.2 lit.d 
din OG nr. 92/2003, pentru creanţele fiscale neachitate ale debitorului, fapta ilicită astfel reţinută de 
text presupune, de asemenea, reaua-credinţă a administratorului, nefiind vorba despre o simplă culpă 
în exercitarea atribuţiilor legale în raport cu obligaţia de plată a creanţelor datorate statului. 
 Pentru argumentele arătate anterior în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul SC [...] 
SRL de către reclamanta [...], se constată că reaua-credinţă a acesteia pentru neachitarea la scadenţă 
a obligaţiilor fiscale, în calitate de administrator, nu poate fi reţinută. 
 În consecinţă, se constată temeinicia şi legalitatea sentinţei civile recurate, astfel că în baza 
prevederilor art.312 alin.1 C.pr.civilă, Curtea de Apel va respinge recursul ca nefondat. 
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47. Anulare act administrativ. Încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantului ca 
urmare a reorganizării unităţii. Mențiunile pe care trebuie să le conțină actul de eliberare din 
funcție. Lipsa preavizului. 
 

Art.99, art.100 alin.2 din Legea nr.188/1999 
Art.117 din Legea nr.188/1999 

 
În temeiul Ordinului MAI nr.1/652/30.06.2011 a operat reorganizarea instituţiei pârâte, în cadrul 

căreia au fost reduse posturi, inclusiv postul deţinut de reclamant.  
Împrejurarea că, ulterior, prin Ordinul MAI nr.I/S/602 emis la data de 04.11.2011, s-a dispus 

retragerea funcţiilor vacante aflate în finanţare în statele de organizare ale structurilor MAI în vederea 
constituirii rezervei ministerului pentru absolvenţii promoţiilor anului 2011 nu este de natură a infirma 
restructurarea realizată, nefiind dovedit că printre posturile astfel retrase a existat un post vacant de natura 
celui desfiinţat, post ce ar fi putut fi ocupat în aceste condiţii de către reclamant.  

Referitor la menţiunile pe care trebuie să le cuprindă actul de eliberare din funcţie, se reţine că 
dispoziţiile legislaţiei muncii se aplică, potrivit art.117 din Legea nr.188/1999, dacă sunt compatibile cu 
specificul funcţiei publice, iar în cazul de faţă şi cu statutul special al poliţistului.  

Cu privire la aplicarea criteriilor de selecţie, se reţine că aplicarea criteriilor de disponibilizare 
prevăzute de art.100 alin.2 din Legea nr.188/1999, inclusiv a examinării profesionale conform alin.3, se face 
în cazul în care are loc o reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice, iar funcţionarii publici sunt numiţi 
în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente, astfel cum se prevede la art.100 alin.1. 

Reclamantul a participat la concursul de departajare, însă nu a obţinut un rezultat corespunzător 
pentru a ocupa una dintre cele 5 funcţii de ofiţer rămase în statul de organizare. 

Curtea apreciază că lipsa preavizului nu constituie o cauză de nelegalitate a dispoziţiei de eliberare 
din funcţie, dat fiind faptul că neacordarea preavizului nu afectează valabilitatea concedierii ci dă dreptul, 
eventual, la despăgubiri pentru prejudiciul încercat de funcţionarul public  într-o atare situaţie.  
 

Decizia civilă nr. 49/CA/22.01.2014 
                           Dosar nr. 986/36/2012* 

 
Pe rol judecarea recursului în contencios administrativ declarat de recurentul reclamant - [...] 

– prin Sindicatul Democratic al Bugetarilor din România, cu sediul ales în Galaţi, …, judeţ 
Galaţi, împotriva Sentinţei civile nr. 3655/04.09.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul 
nr. 986/36/2012 în contradictoriu cu intimatul pârât - MAI, cu sediul în Bucureşti, având ca obiect – 
anulare act administrativ. 
          Prin cererea formulată la data de 26.07.2012 şi înregistrată iniţial pe rolul Curţii de Apel 
Constanţa, reclamantul [...], prin Sindicatul Democratic al Bugetarilor din România, a solicitat în 
contradictoriu cu pârâtul Ministerul Administraţiei  şi Internelor suspendarea executării ordinului 
MAI nr. II/3884/07.10.2011, precum şi anularea   acestuia. 
           Prin sentinţa civilă nr. 9/CA/14.01.2013, Curtea de Apel Constanţa a respins cererea de 
suspendare a actului administrativ contestat. 
  Prin Încheierea din  07.03.2013, Curtea de Apel Constanţa  a dispus,  în temeiul disp. art. IV 
din Legea XXIII din Legea 2/2013, trimiterea cauzei la Tribunalul Constanţa – Secţia de  
Contencios Administrativ. 

  Prin Sentinţa civilă nr.3655/04.09.2013 Tribunalul Constanţa a respins  acţiunea ca 
nefondată. 

   Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin OMAI  
II/3884/07.10.2011 s-a dispus  în temeiul disp. art. 7 al.4 din OUG 37/2007, art. 69 alin.1 lit.j şi art. 
73 alin.2 din  Legea nr. 360/2002, OUG  54/2011, Legii 286/2010, a legii cadru 284/2010, Legii 
285/2010, OMAI I/652/30.06.2011, precum şi propunerea IGPF 261171/05.10.2011, încetarea 
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raporturilor de serviciu ale reclamantului din Poliţia de  Frontieră Română – IJPF Constanţa, ca 
urmare  a reorganizării unităţii. 
  Potrivit menţiunilor cuprinse în actul administrativ contestat, reorganizarea instituţiei a fost 
impusă de obligativitatea  încadrării în limita alocată cheltuielilor de personal pentru anul 2011 prin 
Legea 286/2010 a bugetului de stat  pe anul 2011 şi de reducerea numărului de posturi finanţate în 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, începând cu trimestrul  al II-lea al anului 2011, aspect faţă de 
care instanţa a apreciat ca fiind neîntemeiată  critica reclamantului privind  nemotivarea actului 
administrativ. 
  În referire la criticile potrivit cu care actul administrativ privind încetarea raporturilor de 
serviciu  nu  este semnat de ministrul administraţiei  şi internelor, prin raportare la disp. art. 7 alin.1, 
respectiv art. 7 alin.4 din OUG 30/2007, respectiv art.8 din acelaşi act normativ şi nu are avizul de 
legalitate al Direcţiei  Generale  juridice din cadrul MAI conform art.4 din Legea nr. 514/2003 şi 
Instrucţiunilor  nr. 1111 din  20.12.2005 privind activitatea de asistenţă juridică în MAI, instanţa le-a 
apreciat, de asemenea, neîntemeiate întrucât actul administrativ atacat este semnat de ministrul 
Administraţiei şi Internelor, prezentând  avizul de legalitate  al  Direcţiei  Generale  Management 
resurse umane. 
           Relativ la competenţa de a emite ordinul de încetare a raporturilor de serviciu s-a reţinut 
incidenţa disp. art.69 alin.1 lit.j din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului potrivit cu care 
încetarea raporturilor de  serviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către 
persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa  de acordare a  gradelor profesionale  şi are loc: 
(....) 
 lit.j: când, în urma reorganizării activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a 
unei unităţi de poliţie, ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţistul respectiv, nu 
sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat  într-o funcţie similară în aceeaşi unitate  sau în 
alte unităţi. 
          În ceea ce-l priveşte pe reclamant, acesta a avut funcţia de inspector de poliţie, iar dispoziţiile 
art.15 alin.1 lit.b din Legea nr. 360/2002 stabilesc că „Acordarea gradelor  profesionale  se face 
prin avansare de către: (...) 
         lit.b: ministrul  administraţiei  şi internelor, pentru  ceilalţi ofiţeri de poliţie, la propunerea 
inspectorului  general al poliţiei  Române (…). 
  Relativ la aspectul potrivit cu care OMAI II/3884/07.10.2011 nu conţine prevederi cu 
privire la termenul  în care actul administrativ poate fi contestat şi nici instanţa competentă la care 
poate fi contestat, fiind încălcate astfel drepturile  privind accesul  la justiţie, respectiv la apărare 
prevăzut la art.21 şi 24 din Constituţie,  instanţa  reţine că, deşi  actul administrativ în discuţie nu 
conţine menţiuni cu privire la aspectele invocate de parte, această împrejurare nu a fost de natură a 
vătăma  drepturile reclamantului întrucât au fost efectuate în termen demersurile legale prevăzute de 
dispoziţiile incidente, fiind valorificate astfel drepturile conferite de lege prin promovarea plângerii 
prealabile şi a prezentei cereri în care reclamantul a avut posibilitatea de a formula critici privind 
nelegalitatea actului administrativ contestat. 
           Cu privire la motivul de nelegalitate vizând nerespectarea dispoziţiilor din OMAI 300/2004 
privind condiţia consultării Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perspectiva reorganizării 
cu cel puţin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a noilor state de organizare, instanţa  a 
apreciat  că  dispoziţiile  invocate de reclamant nu sunt incidente funcţionarilor publici cu statut 
special, fiind aplicabile funcţionarilor  publici şi  personalului contractual din MAI. 
   Referitor la aspectul vizând existenţa unor funcţii vacante, derivând din emiterea Ordinului 
MAI I/S/602 şi scoaterea la concurs a unor posturi ulterior  încetării raporturilor de muncă, instanţa 
a reţinut că în dezvoltarea acestui motiv invocă  reclamantul faptul că  în cursul  lunii februarie  
2012, pârâtul a  emis un anunţ vizând scoaterea la concurs a unui număr de funcţii de agenţi de 
poliţie, dar şi că ulterior încetării raporturilor de muncă a fost emis OMAI I/S/602/04.11.2011 prin 
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care s-a dispus retragerea tuturor funcţiilor vacante aflate în finanţare în vederea constituirii rezervei 
ministrului pentru absolvenţii promoţiilor anului 2011, apreciind că aceste aspecte tind să  probeze 
faptul că la data emiterii dispoziţiilor de încetare a raporturilor de muncă existau  funcţii vacante. 
  Instanţa a reţinut că, potrivit adresei ataşate la dosar, la data de 04.11.2011 a fost emis 
ordinul menţionat anterior, însă acest aspect nu este în măsură să probeze faptul că la nivelul 
structurii teritoriale unităţii pârâte existau posturi vacante întrucât dispoziţia în discuţie face referire 
la retragerea funcţiilor vacante, în situaţia în care astfel de posturi se identifică. 
  În ceea ce priveşte emiterea anunţurilor ataşate la dosar, pentru organizarea  unor  
concursuri  pentru ocuparea unor posturi vacante, s-a constatat că acestea au fost emise în cursul 
anului 2012, ulterior încetării raporturilor de serviciu ale reclamantului, şi nu probează faptul că 
posturile scoase la concurs existau la această dată, cu atât mai mult cu cât pârâtul arată prin 
întâmpinarea ataşată la dosar faptul că la data de referinţă nu existau posturi vacante pentru 
încadrarea reclamantului, situaţie în care nu se poate reţine faptul că posturile scoase la concurs au 
fost nou înfiinţate pentru a atrage incidenţa disp. art. 100 al.5 din Legea 188/1999 potrivit cu care: în 
cazul reorganizării prin reducerea posturilor, autoritatea sau instituţia publică nu poate înfiinţa 
posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării. 
  Relativ la aspectele privind nepublicarea în Monitorul Oficial al României a OMAI 
I/652/2011, act administrativ care a stat la baza emiterii ordinului privind încetarea raporturilor de 
serviciu s-a reţinut că prin  OMAI I/652/2011 au fost aprobate organigramele inspectoratelor 
judeţene ale Poliţiei de Frontieră, punctelor Poliţiei de Frontieră aeroportuare şi instituţiilor de 
învăţământ prevăzute în anexele 1-38, lista cu posturile, pe tipuri şi categorii de funcţii, repartizate 
Poliţiei de Frontieră Române precum şi situaţia numerică cu posturile repartizate inspectoratelor 
judeţene ale poliţiei de frontieră, punctelor poliţiei de frontieră aeroportuare şi instituţiilor de 
învăţământ din subordinea  IGPF (anexa 40). 
             Potrivit dispoziţiilor art.11 alin.1 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative În vederea intrării lor în vigoare (..) ordinele, instrucţiunile şi 
alte acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de specialitate 
se publică în Monitorul Oficial al României, partea I. 
            După cum a fost statuat şi în Decizia ICCJ  4343/2012 - Ordinul prin care a fost aprobată 
structura organizatorică centrală şi teritorială a unei autorităţi publice, statele de funcţii ale acesteia, 
precum şi regulamentele pentru realizarea testării profesionale a funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul acestei autorităţi – fiind aplicabil unor situaţii strict determinate 
şi producând efecte juridice în raport cu un număr determinat/determinabil de persoane - are 
caracterul unui act  administrativ individual, iar nu al unui act administrativ normativ, nefiind prin 
urmare supus publicării în Monitorul Oficial, prevăzută de art.11 al.1 din Legea 24/2000. 
  Cu privire la aspectele relativ la neacordarea preavizului de 30 de zile potrivit  art. 66 alin.1 
din  Legea nr. 360/2002, art. 97, art. 99 alin.3 şi 4 din Legea 188/1999 şi neindicarea motivelor care 
determină concedierea, durata preavizului, precum şi lista locurilor vacante disponibile în unitate 
conform art. 76 şi 252 al.2 lit.a din Codul Muncii, instanţa a reţinut caracterul neîntemeiat al acestor 
critici motivat pe de o parte de menţiunile cuprinse în actul administrativ contestat relativ la 
motivele care au determinat încetarea raporturilor de serviciu, iar pe de altă parte motivat de faptul 
că problematica încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului este reglementată, atât de Legea 
360/2002, care stabileşte la art. 78 al.1 (în forma în vigoare la data de referinţă) că Dispoziţiile 
prezentei legi se completează cu prevederile legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale altor acte normative în vigoare aplicabile 
funcţionarului public, în situaţia în care domeniile respective nu sunt reglementate în legislaţia 
poliţistului,  cât  şi de  legislaţia  subsecventă acestui act normativ, situaţie de natură a conduce la 
aprecierea potrivit cu care dispoziţiile legale invocate în susţinere nu au incidenţă în speţă.        
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 În speţă, actele dosarului relevă faptul că a avut loc o reorganizare prin efectul legii la nivelul 
Administraţiei şi Internelor, în sensul reducerii numărului de funcţii atât la  nivelul Inspectoratului 
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, cât şi a  structurii din care  reclamantul a făcut parte. 
 S-a impus astfel emiterea unei reglementări interne care a stabilit procedura reorganizării şi 
selectării personalului, respectiv OMAI 129/2011, privind  aprobarea  procedurii cadru pentru 
organizarea şi desfăşurarea examenului de departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca 
urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul MAI, care la art.1 a stabilit că 
procedura este aplicabilă personalului care a ocupat posturi de natura celui desfiinţat în cadrul 
aceleiaşi structuri anterior măsurii de reducere a  posturilor, sintagma  posturi de natura celui 
desfiinţat referindu-se la posturile care, deşi au denumiri diferite în schema  unităţii, sunt 
asemănătoare prin sfera atribuţiilor, adică posturi ce implică  funcţii de acelaşi gen, fiind destinate să 
servească aceluiaşi fel de nevoi ale instituţiei publice. 
  De asemenea, s-a apreciat că nu poate fi reţinută încălcarea prevederilor  art.100 al. 1-2 din 
legea  188/1999, având în vedere că  urmare a  emiterii dispoziţiei de punere la dispoziţie, 
reclamantul a rămas la dispoziţia unităţii, fără a  fi numit pe noile funcţii, iar prin OMAI 129/2011 a 
fost aprobată procedura cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de departajare în 
vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a  aplicării  măsurilor de  reorganizare 
instituţională la nivelul MAI. 
           S-a menţionat şi faptul că reclamantul, în perioada punerii la dispoziţia unităţii  prin 
Dispoziţia 746471/06.07.2011, a participat la concursul de departajare desfăşurat în acest sens la 
29.07.2011, concurs care însă nu a fost promovat. 
 Relativ la  procesul de reorganizare se mai reţine că acesta a fost efectuat în baza OMAI 
I/0516/01.04.2011, privind reducerea unor posturi din statele de organizare, reducerea numărului de 
funcţii fiind efectuată prin reducerea  numărului de indicatori aflaţi în finanţare. În conformitate cu 
prevederile Legii 286/2010 şi ale OMAI I/652/30.06.2011 numărul indicatorilor aflaţi în finanţare 
repartizaţi fiecărei structuri subordonate a fost comunicat acestora, iar pentru IJPF Constanţa 
numărul indicatorilor a fost redus cu 245. Ulterior IJPF Constanţa a transmis lista cu posturile 
propuse radierii şi proiectul de organigramă şi urmare a centralizării a fost emis OMAI 
I/652/30.06.2011 privind reorganizarea structurilor subordonate nemijlocit IGPF, inspectoratelor 
judeţene ale PFR şi desfiinţarea Şcolii de  Formare iniţială şi Continuă a Personalului PF Constanţa. 
 Astfel cum rezultă din Adresa 2864789/08.07.2013, la Grupul de Nave Constanţa unde era 
încadrat reclamantul situaţia funcţiilor de la Compartimentul Ture Serviciu situaţia era următoarea: 
funcţii de ofiţer prevăzute la Grupul de Nave Constanţa până la reorganizarea IJPF Constanţa – 17, 
funcţii de ofiţer prevăzute la Grupul de Nave Constanţa după reorganizarea IJPF Constanţa – 6, 
rezultând  astfel  un număr de 16 persoane  afectate de reorganizare. 
   Din cele 6 funcţii de ofiţer de la  Compartimentul Ture Serviciu al Grupului de Nave 
Constanţa din cadrul IJPF Constanţa, o funcţie a fost rezervată unei persoane aflate în concediu 
pentru creşterea copilului, până la 2 ani, iar 5 funcţii au fost ocupate de ofiţerii ce au promovat 
examenul de departajare, neexistând alte situaţii de retrocedare a funcţiilor vacante. 
   Pentru motivele reţinute, instanţa a apreciat acţiunea având ca obiect anulare act 
administrativ ca neîntemeiată şi a respins-o ca atare. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul [...], care a criticat soluţia 
instanţei de fond  ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 Arată că la data de 28.12.2011 a fost publicat în M.Of. al României - Partea 1, Ordinul MAI 
nr. 298/2011 care reglementează doar procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a 
raporturilor de serviciu nu şi cele privind încetarea raporturilor de serviciu. 

Nici în prezent nu este emis un ordin care să reglementeze aceste situaţii. 
Arată recurentul că postul său nu a fost suprimat din organigrama unităţii deoarece, potrivit 

art.100, alin.5 din Legea nr.188/1999 R, în cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, 
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autoritatea respectivă nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate o perioadă de un an de la 
data reorganizării. 
 Cu privire la reorganizarea unităţii, ca motiv care a stat la baza încetării raporturilor de 
serviciu, solicită să se observe că structura la care şi-a desfăşurat activitatea - Compartimentul Ture 
Serviciu din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Constanţa nu a fost desfiinţat şi nici nu a suferit 
modificări în structura organizatorică, nu s-a demonstrat în ce constă reorganizarea unităţii şi nici 
dacă organigrama şi statul de funcţii a fost diminuat numeric. 
 Legea nr.360/2002, legea specială, nu defineşte noţiunea şi condiţiile reorganizării, în aceste 
împrejurări Legea nr.360/2002 se completează cu dispoziţiile de drept comun în materie cuprinse în 
Legea nr.188/1999, astfel cum sunt ele reglementate de dispoziţiile art.100, dar şi în referire la 
acordarea preavizului şi consultarea cu ANFP. 

Prin urmare, dispoziţiile legale care reglementează modalitatea concretă de disponibilizare a 
funcţionarului public şi personalului asimilat, ca urmare a reorganizării instituţiei, impun autorităţii 
criterii obligatorii care trebuie avute în vedere în caz de reorganizare, respectiv cele prevăzute de 
art.100 alin.2, iar dispoziţiile art.100 alin.3 referitoare la organizarea examenului devin incidente 
numai după parcurgerea selecţiei în funcţie de criteriile stabilite de dispoziţiile art.100 alin.2. 

În speţă, reglementările mai sus au fost nesocotite în contextul în care, ca urmare a reducerii 
unor funcţii, nu s-a procedat la selecţia personalului conform criteriilor impuse de art.100 alin.2 din 
Legea nr. 188/1999. 
 Legea nr.188/1999 nu conţine prevederi referitoare la conţinutul Deciziei de concediere, fapt 
pentru care dispoziţiile acestei legi se completează cu cele ale Codului muncii conform art.117 din 
Legea nr.188/1999. 

Ordinul MAI nr. 11/4620/27.12.2011 nu conţine descrierea motivelor care determină 
concedierea, nu sunt circumstanţiate situaţiile concedierilor, fiind folosite exprimări generale (tip 
standard), vagi şi abstracte, nefiind de natură a oferi posibilitatea unei orientări asupra măsurii de 
concediere dispuse şi a unei analize asupra respectării procedurii.   

Actul administrativ contestat nu conţine prevederi referitoare la termenul în care poate fi 
contestat şi nici instanţa competentă să soluţioneze cererea, conform art.252, alin.2, lit.e) şi f) din 
Codul muncii. 

Prin măsura abuzivă luată împotriva sa se ajunge la aceeaşi finalitate - încetarea raporturilor 
de serviciu, după ce în prealabil a fost privat şi de drepturile salariale cuvenite în perioada 
menţionată. 

Pârâtul a emis Ordinul contestat mai sus, prin care a dispus încetarea raporturilor de serviciu 
cu unitatea, act administrativ întemeiat pe dispoziţiile OUG nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri 
privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din MAI pentru anul 2011. 

Cât priveşte OUG nr.54/2011, aceasta demonstrează că radierea funcţiei sale nu este reală, 
efectivă şi obiectivă, concedierea sa fiind dispusă abuziv, din următoarele motive: 

- acest act normativ a fost adoptat pentru ca ordonatorul principal de credite - M.A.I. - să nu 
intre în culpă contractuală prin nerespectarea obligaţiilor asumate în angajamentele încheiate cu 
studenţii şi elevii din instituţiile de formare profesională iniţială, în sensul neîncadrării promoţiilor 
de absolvenţi, aşa cum rezultă din preambulul OUG 54/2011; 

- încadrarea absolvenţilor promoţiei anului 2011 din cadrul M.A.I. şi M.Ap.N. pentru nevoile 
MAI s-a realizat începând cu data de 01.01.2012, fără a depăşi numărul maxim aprobat pentru MAI, 
aşa cum rezultă din prevederile art.3, alin.l din OUG nr. 54/2011; 

- Academia de Poliţie Al. Cuza, IGPR, IGPF, IGJR, IGSU au dispus măsuri necesare astfel 
încât organizarea şi desfăşurarea activităţii de absolvire a instituţiilor de formare profesională din 
cadrul MAI, acordarea gradelor profesionale şi repartizarea absolvenţilor pe unităţi să se desfăşoare 
în perioada 12-30 decembrie 2011, aşa cum reiese din art.3. alin.2 din OUG nr.54/2011;   



249 
 

- IGPF, IGJR, IGSU, IGA al MAI, DGIPI şi D.G.L. au dispus măsuri necesare pentru ca 
activităţile specifice de acordare a gradelor profesionale/militare şi repartizarea absolvenţilor la 
unităţi să se realizeze în perioada 28-30 dec.2011, aşa cum reiese din art.3, alin.3 al OUG 
nr.54/2011; 

- Numirea în funcţie a absolvenţilor repartizaţi în unităţile din structura MAI s-a realizat cu 
data de 01.01.2012, iar prezentarea acestora la unităţile respective s-a făcut în data de 03.01.2012, 
art.3, alin.5 din OUG nr.54/2011. 

La data de 01.01.2012 - după încetarea raporturilor de serviciu, Ministrul Afacerilor Interne a 
procedat la repartizarea şi numirea în funcţii la structurile operative ale Gărzii de Coastă Constanţa a 
unui număr de 11 ofiţeri ai unităţilor de învăţământ superior absolvenţi ai promoţiei anului 2011, 
deci există funcţii vacante în care putea fi numit. 
 Consideră că aceste aspecte dovedesc faptul că postul său nu a fost suprimat din organigrama 
unităţii deoarece potrivit art.100, alin.5 din Legea nr.188/1999 R. 

Pârâtul nu a aplicat nici un criteriu de selecţie sau de departajare. 
În cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde 

funcţionarilor publici un PREAVIZ de 30 de zile calendaristice, timp în care durata programului de 
lucru se reduce până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite (art.99, alin.3 şi 4 
din Legea nr. 188/1999 R).  

Punerea sa la dispoziţia unităţii în perioada 06.07.2011 - 06.10.2011 nu echivalează cu un 
preaviz deoarece nu i s-a redus programul de lucru cu 4 ore zilnic fără afectarea drepturilor salariale, 
a desfăşurat aceleaşi activităţi specifice la locul de muncă şi a fost încadrat în aceleaşi condiţii de 
muncă. 

Arată că a fost încălcat principiul stabilităţii poliţistului la locul de muncă, potrivit art.66, 
alin. i din Legea 360/2002, precum şi principiul stabilităţii în exercitarea funcţiei publice prevăzut 
de art.3, lit.f) din Legea nr. 188/1999 R. 

Dovada faptului că trebuia să i se acorde preaviz o face cu Preavizul acordat lui [...] din 
cadrul Gărzii de Coastă Constanţa, pe care l-a depus la dosar. 

Prin emiterea acestei dispoziţii, I.G.P.F a creat un dezechilibru în procesul executării din 
oficiu a actelor administrative, încălcând garanţiile de echitate pentru cetăţeni, întrucât activităţile 
administrative nu pot fi discreţionare şi nu pot lăsa loc arbitrariului şi abuzului de drept comis de 
unitatea emitentă. 
 Cu privire la examenul de departajare la data de 27.06.2011, Ministerul Administraţie şi 
Internelor a publicat în M.Of. al României, Partea I Ordinul nr.129/2001 pentru aprobarea 
procedurii-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de departajare.  

Nu s-a făcut dovada că ar fi ocupat vreun post de natura celor desfiinţate sau că postul său 
era printre cele desfiinţate. 

Obiectul de reglementare a OMAI nr.129/2011 este numirea în funcţie a personalului care a 
ocupat posturi de natura celor desfiinţate. 

Având în vedere înfiinţarea Gărzii de Coastă Constanţa, rezultă că posturile din noua 
structură a organigramei sunt posturi noi, situaţie în care pârâtul trebuia să procedeze la numirea sa 
în noile funcţii, conform art. 100, alin.l, lit.d) din Legea nr. 188/1999 şi art. 15 din Legea 
nr.360/2002. 

Arată că a fost încălcat principiul egalităţii de şanse în promovarea funcţionarului public 
deoarece examenul de departajare nu a fost organizat la nivel naţional, din tematică sau bibliografie 
unică, cu subiecte unice pentru rezolvare. Astfel s-a creat un dezechilibru şi o inechitate între 
poliţişti întrucât un candidat la acest examen putea fi declarat respins cu nota 9 la IJPF Constanţa iar 
alt candidat din alt judeţ de frontieră putea fi declarat admis cu nota 5. 

De asemenea, la încadrarea în structurile poliţiei a susţinut examene medicale, sportive şi 
psihologice la care se adaugă probele scrise, iar la încetarea raporturilor de serviciu a fost dat afară 
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din cauza unui examen defectuos şi nelegal, deşi în conţinutul actului administrativ nu se face 
referire la acest examen, motivul încetării raporturilor de serviciu fiind reorganizarea unităţii şi 
imposibilitatea de a fi numit în funcţie în cadrul unităţii sau în alte unităţi. 
          Ori, potrivit art.79 din Codul muncii, în caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca 
în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere. 

Având în vedere componenţa comisiei de examinare, a solicitat în scris Academiei de Poliţie 
Al.I. Cuza Bucureşti şi Institutului de Studii pentru Ordine Publică să comunice dacă au fost cadre 
de poliţie care au urmat şi respectiv absolvit modulul de pregătire psihopedagogică în vederea 
examinării poliţiştilor pentru examenul de departajare. Prin adresele nr.373916/25.07.2011 si 
44/25.07.2011 i s-a comunicat că aceste instituţii nu au organizat astfel de cursuri. 

În continuare, recurentul arată că actul administrativ contestat a fost emis în temeiul şi 
aplicarea OG nr.54/2011 şi al Ordinului MAI nr.I/652/2011. 

OUG nr.54/2011 demonstrează că radierea funcţiei sale nu este reală, efectivă şi obiectivă, 
concedierea sa fiind dispusă abuziv; acest act normativ a fost adoptat pentru ca ordonatorul principal 
de credite - M.A.I. - să nu intre în culpă contractuală prin nerespectarea obligaţiilor asumate în 
angajamentele încheiate cu studenţii şi elevii din instituţiile de formare profesională iniţială, în 
sensul neîncadrării promoţiilor de absolvenţi. 

Ordinul MAI. nr. I/652/2011 nu a fost publicat în M.Of.al României - Partea I şi este nelegal 
şi contrar dispoziţiilor art.47 din OUG nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Română – modificată şi completată. 

Structura unităţilor Poliţiei de Frontieră Române şi posturile de personal pentru fiecare 
unitate se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, în raport cu efectivele aprobate prin Hotărâre 
a Guvernului. 

Stabilirea posturilor fiind făcută de Inspectorul General al Poliţiei de Frontieră şi transmisă la 
M.A.I. demonstrează că radierea postului său nu este reală, efectivă şi obiectivă. 

Ministrul Administraţiei şi Internelor nu a stabilit posturile de personal ci a aprobat ceea ce i 
s-a transmis de IGPF fără să cunoască situaţia operativă de la nivelul IJPF Galaţi. 

De asemenea, efectivele şi posturile nu au fost aprobate prin Hotărâre a Guvernului.  
Pentru toate motivele arătate solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
În drept, a invocat dispoziţiile art.299-316 Cod procedură civilă. 

 La data de 06.11.2013 intimatul pârât a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului declarat de reclamant ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de 
instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
           În ceea ce priveşte existenţa unei restructurări reale şi serioase, se reţine că în temeiul 
Ordinului MAI nr.1/652/30.06.2011 a operat reorganizarea instituţiei pârâte, în cadrul căreia au fost 
reduse posturi, inclusiv postul deţinut de reclamant. Desfiinţarea postului rezultă din adresa 
nr.2864789/8.07.2013 a Gărzii de Coastă potrivit cu care, în urma reorganizării Grupului de Nave 
Constanţa, la Compartimentul Ture Serviciu, din 17 funcţii de ofiţer au rămas 6 funcţii din care o 
funcţie a fost rezervată unei persoane aflate în concediu prenatal şi de creştere a copilului, iar 5 
funcţii au fost ocupate de ofiţerii ce au promovat examenului de departajare. 
           Împrejurarea că, ulterior, prin Ordinul MAI nr.I/S/602 emis la data de 04.11.2011, s-a dispus 
retragerea funcţiilor vacante aflate în finanţare în statele de organizare ale structurilor MAI în 
vederea constituirii rezervei ministerului pentru absolvenţii promoţiilor anului 2011 nu este de 
natură a infirma restructurarea realizată, nefiind dovedit că printre posturile astfel retrase a existat un 
post vacant de natura celui desfiinţat, post ce ar fi putut fi ocupat în aceste condiţii de către 
reclamant.  
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          În egală măsură, organizarea concursului în vederea ocupării  unor posturi la 23.03.2012 şi la 
2.05.2012 nu constituie o dovadă că aceste posturi erau vacante la momentul eliberării reclamantului 
din funcţie sau că au fost înfiinţate ulterior şi nici că erau de natura postului ocupat de reclamant şi 
redus ca urmare a reorganizării.  

Totodată, se constată că scoaterea unui număr de 78 de funcţii de agenţi de poliţie la nivelul 
ITPF Iaşi, conform Anunţului nr.1551753 din 01.02.2012 MAI, s-a făcut urmare a reorganizării 
poliţiei de frontieră prin desfiinţarea inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră şi aprobării 
statului de organizare nr. 027762/15.12.2011 al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Iaşi, selecţia fiind aplicată poliţiştilor afectaţi de această reorganizare şi puşi la dispoziţia ITPF Iaşi 
începând cu data de 15.12.2011. 
           Cu privire la lipsa publicării Ordinului MAI nr.1/652/30.06.2011 în Monitorul Oficial, 
Curtea constată că, faţă de conţinutul său, actul administrativ menţionat nu este un act cu caracter 
normativ, deoarece nu se constituie în norme cu caracter general, aplicabile unui număr nelimitat de 
situaţii şi cu un anumit grad de repetabilitate. Prin acest ordin se aprobă structura organizatorică a 
MAI şi a structurilor subordonate, precum şi statul de funcţii, situaţie în care nu există obligaţia 
publicării lui în Monitorul Oficial, conform art.11 din Legea 24/2000, modificată şi completată. 

Referitor la menţiunile pe care trebuie să le cuprindă actul de eliberare din funcţie, se 
reţine că dispoziţiile legislaţiei muncii se aplică, potrivit art.117 din Legea nr.188/1999, dacă sunt 
compatibile cu specificul funcţiei publice, iar în cazul de faţă şi cu statutul special al poliţistului.  

Prin urmare, dat fiind faptul că reorganizarea instituţiei pârâte a avut loc în condiţii speciale, 
conţinutul deciziei de eliberare a reclamantului din funcţie trebuie să se raporteze la aceste condiţii, 
neputând fi cenzurat exclusiv prin prisma cerinţelor enunţate de reclamant, respectiv a disp. art.69 şi 
76 din codul muncii. 
          Astfel, măsura încetării raporturilor de serviciu a fost motivată şi justificată de pârâtă, fiind 
întemeiată pe disp. art.69 alin.(1) lit.j din Legea nr.360/2002, respectiv „când, în urma reorganizării 
activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a unei unităţi de poliţie ori a reducerii unor 
posturi de natura celui ocupat de poliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie 
încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.” 
          Împrejurarea că reclamantul a participat la un examen de departajare pe care nu l-a promovat 
nu modifică în niciun fel faptul că eliberarea din funcţie s-a făcut ca urmare a restructurării unităţii, 
motiv neimputabil poliţistului. 
          În egală măsură, lipsa menţiunii privind dreptul reclamantului de a contesta ordinul nu 
constituie un motiv de anulare a actului administrativ în condiţiile în care reclamantul nu a justificat 
o vătămare cauzată de lipsa unei astfel de menţiuni, vătămare ce nu ar putea fi înlăturată decât prin 
anularea actului. 
          Ori, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, reclamantul a beneficiat de toate garanţiile 
accesului liber la justiţie, nefiind împiedicat în niciun mod în formularea apărărilor pe care le-a 
considerat pertinente.           
         Cu privire la aplicarea criteriilor de selecţie, se reţine că aplicarea criteriilor de 
disponibilizare prevăzute de art.100 alin.2 din Legea nr.188/1999, inclusiv a examinării profesionale 
conform alin.3, se face în cazul în care are loc o reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice, iar 
funcţionarii publici sunt numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente, astfel 
cum se prevede la art.100 alin.1. 
           Prin Ordinul MAI nr.129/2011 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a 
aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul MAI, se prevede la art.1 pct.2.1 că 
„examenele se organizează la nivelul fiecărei/fiecărui structuri/compartiment din cadrul unităţilor 
sau, după caz, subunităţilor afectate de măsurile de reorganizare instituţională”, dispoziţii preluate şi 
în Dispoziţia IGPF nr.265703/04.07.2011. 
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         Reclamantul a participat la concursul de departajare, însă nu a obţinut un rezultat 
corespunzător pentru a ocupa una dintre cele 5 funcţii de ofiţer rămase în statul de organizare. 
          Curtea reţine că dispoziţiile art.130 alin.1-3 din Ordinul MAI nr.300/2004 privind activitatea 
de management resurse umane în unităţile MAI, referitoare la modul în care se determină posturile 
ce se restrâng ca urmare a reorganizării şi se stabilesc persoanele cărora urmează a le înceta 
raporturile de serviciu, precum şi la consultarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în 
perspectiva reorganizării, nu sunt aplicabile poliţiştilor, ci se referă la încetarea raporturilor de 
serviciu/muncă ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul MAI, neputând fi 
avute în vedere în prezenta cauză. 

   Curtea apreciază că lipsa preavizului nu constituie o cauză de nelegalitate a dispoziţiei de 
eliberare din funcţie, dat fiind faptul că neacordarea preavizului nu afectează valabilitatea 
concedierii ci dă dreptul, eventual, la despăgubiri pentru prejudiciul încercat de funcţionarul public  
într-o atare situaţie.  

 Mai mult, faţă de conţinutul art.99 din Legea nr.188/1999 se desprinde ideea că acordarea 
termenului de aviz are drept scop luarea unor măsuri de identificare a altor funcţii vacante şi de 
reîncadrare a funcţionarului public într-o astfel de funcţie, dacă este posibil, scop ce a fost atins în 
cauză prin punerea reclamantului la dispoziţie pe o perioadă de 3 luni, conform Dispoziţiei Şefului 
Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa nr…./6.07.2011.  

 Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 

 
48. Anulare acte administrative. Nelegalitatea constituirii comisiei de cercetare 

administrativă. Necompetenţa materială a tribunalului în soluţionarea cauzei. 
 

Art.79 din Instrucţiunile MAI nr. 830/1999 
Art.36 din O.G. nr. 121/1998 

Art.109 din Legea nr. 188/1999 
 

Conform art.79 din Instrucţiunile MAI nr. 830/1999, „sunt competente să execute cercetarea 
administrativă a pagubelor produse: a) organele din cadrul unităţii în care s-a produs paguba, - comisii de 
cercetare administrativă formate din cel puţin trei persoane având in componenţă locţiitori al comandantului 
(şefului) unităţii, şefi de compartimente (serviciu, secţie, birou), stabilite prin ordin de zi pe unitate.” 

Deşi s-a reţinut că cei 14 poliţişti au fost încadraţi greşit şi au primit drepturi salariale mai mari în 
cadrul cercetării administrative, s-a reţinut că doar o parte din sumă trebuie restituită, deşi avea acelaşi 
izvor. 

Contestaţiile nu au fost soluţionate unitar în procedura administrativă, astfel că se impune aplicarea 
disp.art.36 din O.G.121/1998. 

Conform art.109 din Legea nr.188/1999, „cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al 
funcţionarului public sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, cu excepţia situaţiilor 
pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe. 
 Dispoziţiile art.109 din Legea nr.188/1999 au fost modificate prin art.IV din  Legea nr.2/2013 în 
sensul că s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzelor în favoarea secţiei de contencios administrativ şi 
fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor 
instanţe. 

 
Decizia civilă nr. 490/CA/05.05.2014 

                           Dosar nr. 10928/118/2012 
 

         Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - secţia contencios administrativ şi 
fiscal la data de 24.09.2012 sub nr.10928/118/2012 reclamanta [...]  a chemat in judecată pârâţii 
MAI prin COMISIA DE JURISDICŢIE A IMPUTAŢIILOR şi IPJ CONSTANŢA solicitând 
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anularea Hotărârii nr. 209/9.08.2012 emisa de pârâta MAI - Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor, 
anularea Hotararii nr. 114739/25.05.2012 emisă de MAI - IPJ Constanţa prin Comisia de 
Soluţionarea  Contestaţiilor, anularea deciziei de imputare nr. 1831/22.03.2012 emisă de IPJ 
Constanţa. 
       In motivarea in fapt a cererii, a arătat reclamanta că pe cale de excepţie invocă nelegalitatea 
constituirii comisiei de cercetare administrativă din cadrul IPJ Constanţa intrucat au fost incălcate 
prevederile pct.79 din Instrucţiunile MAI nr.830/1999 care prevad ca „sunt competente sa execute 
cercetarea administrativă a pagubelor produse: a) organele din cadrul unității in care s-a produs 
paguba - comisii de cercetare administrativă formate din cel puțin trei persoane având in 
componenta locțiitori ai comandantului unităţii, şefi de compartimente (serviciu, secţie, birou), 
stabilite prin ordin de zi pe unitate.” 

Susţine reclamanta că două membre ale comisiei, respectiv comisar şef [...] şi [...] nu 
indeplineau aceste condiţii la acel moment. 

Opinează reclamanta că atât IPJ Constanţa, cât şi Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor, nu au 
soluţionat această apărare a sa. 

In drept, şi-a intemeiat excepţia pe pct.76 din Instrucţiunile MAI 830/1999 rap. la art.22 şi 
urm.din OG 121/1998. 

Pe fondul cauzei a aratat reclamanta că este funcţionar public cu statut special-ofiţer 
principal I in cadrul IPJ Constanţa. In baza Legii 330/2009 şi a OUG 1/2010 privind unele masuri 
pentru reîncadrarea în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 
acestora, instituţia angajatoare a procedat la reincadrarea pe funcţii a tuturor salariaţilor. 

Pentru reîncadrarea pe noua funcţie publică, MAI a elaborat norme ce nu sunt publicate in 
monitorul oficial, acte ce au fost menţionate in cuprinsul procesului verbal de cercetare 
administrativa si in decizia de imputare. 

In urma acestor acte normative a fost promovată în funcţie, dar dispozitia de promovare nu i-
a fost comunicată niciodată şi nu cunoaşte conţinutul acesteia.  

Ulterior, la data de 22.07.2011, în urma unui audit public intern efectuat de Direcţia 
Generală de Audit Intern din cadrul MAI, s-a emis Raportul nr.241753, s-a constatat ca i-au fost 
acordate drepturi de natură salarială necuvenite. 

La data de 02.03.2012 s-a emis de catre IPJ Constanţa adresa nr.23750 prin care se 
recunoaște faptul că a interpretat în mod greşit actele normative incidente in reîncadrarea pe funcţii 
începând cu anul 2010. 

In aceasta situatie, consideră reclamanta că nu sunt intrunite elementele esentiale in atragerea 
raspunderii materiale a poliţistului, conform art.6 din OG nr.121/1998. 

Invocă in continuare reclamanta, redându-le disp.art.1,78, 81, 82 din Legea nr. 360/2002 
privind Statutul Polițistului, art.1, 5, 31, 62, 76, 84 85, 117,118 din legea nr.188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, Legea nr.24/2000 şi jurisprudenţa Curţii de Apel Timişoara. 

Invocă reclamanta nelegalitatea Hotărârii nr.114739 din 25.05.2012 cu raportarea la decizia 
de imputare nr.1831 din 22.03.2012 pentru nerespectarea dreptului la apărare prevăzut de art.6 
CEDO și Constituţia Romaniei. 

In drept, cererea a fost intemeiată pe: art.1, 78, 87, 82 din Legea nr. 360/2002, art.21 și urm. 
din HG 991/2005, art.1, 5, 28, 31, 62, 76, 84, 85, 117, 118 din Legea nr.188/1999, art.24 și 148 din 
Constituția României, art.6 CEDO, art.30 și urm. din OG 121/1998, art.7 și urm.din Legea nr. 
554/2004, OG nr. 137/2000, practica judiciara. 

In probatiune a solicitat proba cu inscrisuri, martori, expertiza contabilă judiciară, practică 
judiciară. 

Pârâta IPJ Constanta a formulat intâmpinare prin care a invocat necompetenţa materială 
a Tribunalului Constanța in soluţionarea cauzei, in conformitate cu art. 3 ind.1 alin.1 din Codul de 
procedură civilă. 
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In ceea ce priveşte nulitățile invocate de reclamantă, a arătat pârâta ca nelegalitatea 
constituirii Comisiei de cercetare administrativa din cadrul IPJ Constanta intrucat doi din cei trei 
membri nu au calitatea de şefi, potrivit Instrucţiunilor MI nr.830/1999 este stipulată o singură 
interdicție referitoare la componența Comisiei de cercetare administrativa, in sensul ca din aceasta 
nu pot face parte persoanele care au legatura cu producerea pagubei. Prin urmare, apreciaza ca a 
avut loc o incalcare a normei legale. 

Pe fondul cauzei, a aratat parata ca, la data de 28.12.2011 IGPR a comunicat catre toate IPJ-
urile informarea cu nr.120967/2011 prin care se aducea la cunostinta faptul ca, prin Raportul de 
audit public intern nr. 241882/19.07.2011 al Directiei generala Audit Intern ce a fost intocmit cu 
ocazia efectuarii unei misiuni de audit intern la IGPR au fost constate mai multe deficiente. 
Auditorii au apreciat ca in cursul anului 2010 coeficientul de ierarhizare utilizat la transpunerea si 
incadrarea ipotetica a unoe functii, prin raportare la functiile similare la 31.12.2009 a fost stabilit 
prin interpretarea deficitara a normelor incidente, fapt care a condus la nerespectarea prev.art.6 alin. 
1 și 4 din HG nr. 0154/3.03.2010, fiind acordare necuvenit unele sume de bani personalului unităţii.  

In aceste condiții, la data de 25.01.2012 prin Dispozitia Sefului IPJ Constanta nr.546 si in 
temeiul OG nr.121/1998, a Instructiunilor MI nr.830/1999 a fost declansata procedura cercetarii 
administrative si impotriva reclamnatei. 

In urma cercetării administrative s-a reținut că reclamnata deținea in cadrul Serviciului 
Logistic funcția de ofiter IV, fiind promovată la data de 1.05.2010 in functia de ofiter principal I 
prin Dispoziţia sefului IPJ Constanta nr.S/244/CT. Comisia a stabilit că ofiţerul a beneficiat de o 
promovare într-o funcţie cu grad profesional cu patru trepte decât gradul profesional deţinut, contrar 
prevederilor art.22 alin.4 din Legea nr. 360/2002. In aceste condiţii, prin Dispoziţia sefului IPJ 
Constanţa nr. 730050/23.01.2012 s-a revenit in parte la dispozitia de promovare, in sensul ca 
incepand cu data de 15.03.2010 ofiţerul a fost numit in funcţia de ofiţer I. Astfel, comisia a constatat 
ca ofiţerul a incasat necuvenit suma de 2987 lei, suma de bani pe care aceasta refuza sa o inapoieze. 

Concluziile comisiei de cercetare administrativa au fost mentinute ulterior si in caile de atac, 
inclusiv de către Comisia de Jurisdictie a Imputatiilor din cadrul MAI. 

Pârâta Ministerul Afacerilor Interne a formulat intâmpinare prin care a invocat excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului în soluţionarea capătului de cerere avand ca obiect anularea 
Hotararii nr.209/9.08.2012 emisă de MAI - Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor, act administrativ 
jurisdicţional de autoritate, emis de un organ al administratiei publice centrale. 

Referitor la fondul cauzei, pârâta a reluat aceleaşi aparari formulate şi de parata IPJ 
Constanţa referitoare la misiunea de audit, deficienţele constatate si cercetarea administrativă. 

Referitor la critica reclamantei cu privire la tardivitatea constituirii comisiei de cercetare 
administrativă arată că şeful IPJ a luat la cunoştinţa de producerea pagubei prin Nota-raport nr. 
28327 din 23.01.20122, iar urmare a acestei note a dispus constituirea comisiei de cercetare 
administrativă. 

Referitor la susţinerea reclamantei că paguba materială nu a fost produsă printr-un fapt ilicit 
și nu a incălcat niciun text de lege din culpă, arată pârâta ca notiunea de paguba este definita prin 
punctul 4 din Instrucţiunile MI nr.830/1999 „prin paguba adusă Ministerului de Interne se înţelege 
orice diminuare a mijloacelor materiale si banesti aflate in administrarea sa, fie sub aspectul 
micsorarii activului (degradarea unui bun, neincasarea unei sume cuvenite unităţii, lipsa din 
gestiune etc.), fie sub aspectul majorarii pasivului său, iar art.20 alin.1 din OG 121/1998 precizează 
că „militarii care au incasat sume nedatorate sunt obligaţi să le restituie.” 

Mai susţine pârâta că OG 121/1998 reprezinta o reglementare specială in domeniul angajării 
răspunderii materiale ce derogă de la dispozițiile dreptului comun in materia angajarii răspunderii 
materiale prevazute de legea nr.188/1999. 

La termenul de judecată din data de 30.05.2013, cu respectarea principiului 
contradictorialitatii şi oralităţii, in temeiul art.109 din Legea nr.188/1999, astfel cum a fost 
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modificată prin Legea nr. 2/2013, instanţa a respins ca neintemeiată excepţia necompetenței 
materiale a tribunalului in soluționarea cauzei. 

La acelaşi termen, instanţa a calificat excepția nelegalei constituiri a Comisiei de disciplină 
ca fiind o aparare pe fondul cauzei, a incuviintat pentru reclamanta si parata IPJ Constanta proba cu 
inscrisuri şi a constatat că pârâta MAI nu a solicitat administrarea de probe in dovedirea apărărilor 
formulate. 

A fost incuviinţată proba cu inscrisurile depuse de părţi la dosar. 
Prin sentinţa civilă nr.4396/25.11.2013, Tribunalul Constanţa a admis cererea formulată 

de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâţii MAI prin COMISIA DE JURISDICŢIE A 
IMPUTAŢIILOR; a anulat Hotărârea nr. 209/9.08.2012 emisă de MAI – Comisia de Jurisdicţie a 
Imputaţiilor, Hotărârea nr. 114739/25.05.2012 emisă de IPJ Constanţa – Comisia de Soluţionare a 
Contestaţiilor şi Decizia de Imputare nr. 1831/22.03.2012 emisă de IPJ Constanţa şi a respins ca 
neîntemeiată cererea privind cheltuielile de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că la data de 28.12.2011 IGPR a 
comunicat catre toate IPJ-urile informarea cu nr.120967/2011 prin care se aducea la cunoştinţa 
faptul că, prin Raportul de audit public intern nr. 241882/19.07.2011 al Direcţiei Generale Audit 
Intern ce a fost intocmit cu ocazia efectuării unei misiuni de audit intern la IGPR au fost constatate 
mai multe deficiențe.  

Astfel, auditorii au apreciat că in cursul anului 2010 coeficientul de ierarhizare utilizat la 
transpunerea și incadrarea ipotetică a unor functii, prin raportare la funcțiile similare la 31.12.2009 a 
fost stabilit prin interpretarea deficitară a normelor incidente, fapt care a condus la nerespectarea 
prev. art.6 alin.1 si 4 din HG nr.0154/3.03.2010, fiind acordate necuvenit unele sume de bani 
personalului unității.  

La data de 25.01.2012 prin Dispoziţia Sefului IPJ Constanța nr.546 în temeiul Instrucțiunilor 
MAI nr. 830/1999 a fost constituită comisia de cercetare administrativă şi declanșată procedura 
cercetării administrative impotriva unui număr de 14 inspectori şi subinspectori de poliție, printre 
care şi reclamanta. 

Prin procesul-verbal de cercetare administrativă comun pentru toți cei 14 inspectori și 
subinspectori de poliție s-a constatat și calculat suma incasată necuvenit de fiecare ofiter şi subofiţer. 

In cuprinsul procesului verbal de cercetare administrativă, se arată pe larg contextul 
legislativ in care s-a operat încadrarea funcţiilor pentru personalul IPJ și anume, faptul că salarizarea 
poliţiştilor in 2010 s-a realizat potrivit cadrului legal general stabilit in anexa IV din legea-cadru 
nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale OG 1/2010 iar 
ulterior acestor incadrări, la data de 03.03.2010 s-a emis HG nr.0154/3.03.2010 comunicată in 
aprilie 2010  (hotarare cu caracter secret)  prin care s-au stabilit functiile de baza pe grade militare, 
și Ordinul MAI nr.I/0520/7.04.2010 (cu caracter secret) prin care s-au aprobat listele cu asimilarea 
functiilor pe grade profesionale/militrare, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare 
corespunzatoare posturilor din structura MAI. 

Deşi reţine un cuantum total al sumelor achitate necuvenit in valoare de 39.166 lei pentru toți 
cei 14 politisti, aferenta anului 2010 si 2011, comisia reține că in ceea ce privește suma de 16890 lei 
reprezentând drepturi salariale necuvenite acordate celor 14 ofiteri in perioada 1.03.2010-
22.01.2011 nu se poate reține răspunderea materială in sarcina niciunei persoane „intrucat nu exista 
o fapta cu caracter ilicit, paguba nu s-a produs prin incălcarea unei dispoziții legale și de asemenea 
nu s-a produs ca urmare a neexecutării unor obligații de serviciu prevăzute de statute sau 
regulamente, printr-o acțiune sau inacțiune și in consecinta paguba se datorează unor cauze 
neprevazute si care nu puteau fi inlăturate”, propunând in final, scăderea din evidența contabilă a 
unității a sumei de 16.890 lei conform art.6 și 18 din OG nr.121/1998. 

In ceea ce priveste suma de 22.276 lei aferenta anului 2011 s-a propus recuperarea acesteia 
prin emiterea deciziilor de imputare catre cei 14 politisti fara a se arata care sunt considerentele 
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pentru care sumele achitate necuvenit in 2010 nu pot fi imputate nimanui intrucat nu exista o fapta 
ilicită, iar sumele achitate in 2011 se vor imputa politistilor. 

Apararea reclamantei in sensul în care nu i se poate aplica OG 121/1998 privind raspunderea 
materiala a militarilor întrucât nu are calitatea de militar, nu poate fi primita intrucat conform art. 9 
din OG 121/1998 ”Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi militarilor aflaţi în misiune în afara 
graniţelor ţării, precum şi salariaţilor civili din structura instituţiilor publice prevăzute la art. 2.” 

Pentru reclamanta a fost emisa decizia de imputare nr.1831/22.03.2012 pentru suma de 1770 
lei  in temeiul OG nr.121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor. 

Impotriva deciziei de imputare reclamanta a formulat contestatie administrativa, solutionata 
prin Hotărârea nr.114739/25.05.2012 prin care a fost respinsă contestația. 

Remarcă instanţa din inscrisurile depuse la dosar, că Hotărârea nr. 114739/25.05.2012 emisa 
in soluționarea contestației reclamantei are exact aceleaşi considerente ca şi Hotararea 
nr.2/17.05.2012 emisă în soluționarea contestaţiei formulată de [...], unul din cei 14 polițiști cercetați 
prin procesul verbal de cercetare administrativa comună, menţionat mai sus, cu singura diferenţă că 
in timp ce reclamantei i-a fost respinsă contestația, pentru aceleași considerente numitului [...] i-a 
fost admisă. 
      De asemenea, prin Hotărârea nr. 90939 din 24.05.2012 emisă în soluţionarea contestatiei 
formulată de poliţistul [...] comisia de soluţionare a contestaţiilor a constatat incalcarea pct.79 din 
Instrucţiunile MI nr. 830/20.01.1999 cu privire la nelegalitatea constituirii comisiei de cercetare 
administrativa sub aspectul componentei comisiei de cercetare, fapt ce a determinat in opinia 
comisiei, nelegalitatea deciziei de imputare. 
      Retine instanţa astfel, că deşi cercetarea prealabilă a fost efectuată in comun pentru cei 14 
politisti, fiind stabilită aceeași răspundere pentru toţi şi pentru aceleaşi considerente de fapt şi de 
drept, la soluționarea contestatiilor impotriva deciziilor de imputare, soluţiile au fost diferite, uneori 
chiar arbitrar, de vreme ce cu aceeași motivare o contestație a fost respinsă și alta admisă. 
       Dat fiind că cercetarea administrativă a fost efectuată prin acelaşi proces verbal de cercetare 
administrativă, fiind avute in vedere aceleaşi considerente de fapt si de drept, in solutionarea 
contestatiilor se impunea respectarea dispozițiilor art. 36 din OG 121/1991 potrivit căruia: „Dacă 
pentru paguba produsă s-au stabilit răspunderi materiale în sarcina mai multor persoane, de cererea 
introdusă de una dintre ele în exercitarea căilor de atac vor beneficia, potrivit cu ceea ce va rezulta 
privitor la situaţia fiecăreia, şi persoanele care nu au făcut cerere.” 
      Desi  textul precitat se referă la situația angajării unei răspunderi solidare, ceea ce nu e cazul in 
speţă, dat fiind ca, potrivit procesului verbal de cercetare administrativă, imprejurarile in care s-a 
produs paguba şi cauzele care au determinat-o sunt comune si nu a fost stabilită o vinovăţie 
individuală, ci doar un prejudiciu de recuperat in mod individual, instanţa opineaza ca se impunea 
aplicarea disp.art.36 din OG 121/1998, pentru evitarea pronuntarii unor soluții contradictorii un 
contestatiile formulate de cei care au făcut obiectul cercetării administrative comune. 

Impotriva Hotărârii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, reclamanta a formulat plângere 
la Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor din cadrul Ministerului Administrației şi Internelor. 

Prin Hotărârea nr.209/9.08.2012 emisă de Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost respinsă plângerea formulată de reclamantă împotriva 
Hotărârii nr.114739 din 25.05.2012. 

Instanţa reţine că apărarea reclamantei referitoare la nelegala compunere a comisiei de 
cercetare administrativa este intemeiată. 

Astfel, desi Instructiunile M.I.nr.830/1990 nu sunt publicate in Monitorul Oficial,  partile 
litigante au sustinut ca pct.79 din Instructiunile nr.830/1999 referitoare la raspunderea materială a 
militarilor prevede că „Sunt competente să execute cercetarea administrativă a pagubelor produse: a) 
Organe din cadrul unitatii in care s-a produs paguba: - comisii de cercetare administrativa formate 
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din cel putin trei persoane avand componenta loctiitori ai comandantului (şefului) unitatii, șefi de 
compartimente (serviciu, secție, birou) stabilite prin ordin de zi pe unitate:” 

Apărarea pârâtelor sub acest aspect, in sensul că, pe de o parte, singura interdicţie prevăzută 
cu privire la componenţa comisiei de cercetare administrativa ar fi ca persoana care face parte din 
comisie sa nu aibă legătura cu producerea pagubei, iar pe de alta parte, că aceasta componenţă este 
cu titlu de recomandare, nu poate fi primită, fiind o interpretare prin care se adaugă la textul legal in 
mod nepermis. Normele de competenţă ale unei comisii de cercetare administrativă nu pot fi 
stabilite cu caracter de recomandare ci au caracter obligatoriu.  

Prin urmare, dat fiind că două dintre membrele comisiei de cercetare administrativă, 
respectiv comisar şef de poliţie [...] şi comisar şef de poliţie [...], nu aveau calitatea cerută de lege 
pentru a face parte din comisia de cercetare administrativă, instanţa apreciază că cercetarea 
administrativă a fost nelegal efectuata, fiind lovita de nulitate, aspect care determină şi nulitatea 
actelor efectuate in baza cercetarii adminstrative nelegale.  

Susţinerea pârâtei IPJ Constanţa din întâmpinare că Şeful IPJ Constanţa a avut in vedere la 
desemnarea comisiei, expertiza lor profesională, aceştia fiind angajaţi ai IPJ Constanţa in funcţia de 
ofiţeri specialişti I, nu poate fi primită, de vreme ce aceştia nu deţineau calitatea cerută de lege 
pentru a face parte dintr-o comisie de cercetare administrativa. 

Art. 2 din OG 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor prevede: 
„Răspunderea materială este angajată, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru pagubele în 

legătură cu formarea, administrarea şi gestionarea resurselor financiare şi materiale, provocate de 
militari din vina acestora şi în legătură cu îndeplinirea serviciului militar sau a atribuţiilor de 
serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de 
Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei.” 

In solutionarea contestațiilor formulate de catre reclamanta s-a reținut incidența prevederilor 
art.20 alin.1 teza I din OG 121/1998 conform carora „Militarii care au încasat sume nedatorate sunt 
obligaţi să le restituie”, fără a se avea in vedere că situaţia premisă a incidenţei acestui text de lege, 
este dată de constatarea vinovatiei persoanei cercetate, conform art.2 din OG 121/1998. 

Or, in cauza, reclamanta nu şi-a facut incadrarea in funcţie şi nu şi-a stabilit salariul. 
De altfel, in ceea ce priveşte persoanele responsabile cu aplicarea deficitară a normelor 

legale privind incadrarea si salarizarea, se retine ca  in raportul de audit public intern nr. 
241682/19.07.2011, in urma căruia s-a declanşat cercetarea administrativă, auditorii au constatat la 
capitolul 2.3 „respectarea prevederilor legale cu privire la salarizarea personalului” drept cauza a 
deficientelor constatate „aplicarea deficitara a prevederilor unor acte normative referitoare la 
stabilirea si plata drepturilor salariale, de catre persoanele implicate in aceasta activitate”. 

Conform art.25 alin.(5) din OG 121/1998 „Decizia de imputare va fi temeinic motivată şi va 
cuprinde obligatoriu termenul în care poate fi contestată şi organul competent în soluţionarea 
contestaţiei. 

(6) Proba temeiniciei şi legalităţii deciziei de imputare trebuie efectuată de unitatea al cărei 
comandant sau şef a emis-o.” 

Prin decizia de imputare nr.1831/22.03.2012 s-a stabilit la art.1 imputarea sumei de 1770 lei 
reprezentând sume incasate nedatorate in perioada 23.01.2011-22.01.2012 in sarcina reclamantei 
[...] motivată in fapt pe acte şi fapte care nu rezultă din actiuni ale reclamantei şi in drept pe 
disp.art.20 din OG 121/1998 iar prin art.2 se dispune darea la scădere a sumei de 1217 lei motivata 
de inexistenta unei fapte cu caracter ilicit şi faptului că paguba se datoreaza unor cauze neprevazute 
si care nu puteau fi inlaturate. 
     In ceea ce priveste contradictia din conţinutul celor două articole sub aspectul vinovatiei si a 
existentei unei fapte ilicite, apararea reclamantei apare ca intemeiată. O motivare contradictorie nu 
este de natura sa faca proba temeiniciei si legalitatii deciziei de imputare, in sensul prevazut de 
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art.25 alin.6 din OG 121/1998 intrucat ambele sume au aceeasi natura juridica si anume drepturi 
salariale incasate de reclamanta. 

Ca urmare a celor mai sus arătate, s-a dispus anularea Hotarârii nr. 209/09.08.2012 emisă de 
Comisia de Jurisdicţie a Imputatiilor din cadru M.A.I., a Hotărârii nr. 114739/25.05.2012 emisă de 
IPJ Constanta - Comisia de Soluţionarea Contestaţiilor, a Deciziei de Imputare nr.1831/22.03.2012 
emisă de IPJ Constanţa.  
 Împotriva acestei soluţii au declarat recurs: 

I. IPJ CONSTANŢA, susţinând că nu a făcut decât să respecte prevederile legale în materie 
şi să-i repună pe toţi ofiţerii aflaţi în situaţii similare cu reclamanta în funcţiile pe care aceştia 
trebuiau să le deţină conform gradului profesional deţinut. 

Greşit s-a reţinut că cercetarea administrativă a fost efectuată în comun pentru cei 14 poliţişti 
la soluţionarea contestaţiilor împotriva deciziilor de imputare, soluţiile fiind diferite. 

De asemenea, greşit s-a reţinut nelegalitatea compunerii comisiei de cercetare administrativă, 
întrucât prev.art.79 din Instrucţiunile M.I. 830/1999 cu privire la componenţa comisiei de cercetare 
administrativă nu prevede sancţiunea actului în cazul în care componenţa comisiei au făcut parte şi 
persoane care nu au calitate de şefi de compartimente, dar care nu au legătură cu producerea 
pagubei. 

Nu în ultimul rând, instanţa de fond nu a făcut nici un moment trimitere la disp.art.20 din 
O.G.121/1998 care prevăd explicit faptul că militarul (poliţistul) care a primit drepturi băneşti 
necuvenite are obligaţia de a le înapoia.  

II. MAI, susţinând că excepţia necompetenţei materiale a fost greşit respinsă în conf.cu 
art.109 din Legea nr.188/1999, fără a se avea în vedere că s-a solicitat şi anularea  Hotărârii 
nr.209/2012 (act emis de instituţia centrală). 

Pe fondul cauzei, se susţin aceleaşi motive ca ale recurentului I.P.J.Constanţa. 
Intimata, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursurilor ca nefondate. 
Verificând legalitatea şi temeinicia recursurilor, se constată că ambele sunt nefondate din 

următoarele considerente: 
Conform procesului-verbal de cercetare administrativă s-a reţinut că din totalul sumelor 

achitate necuvenit în valoare de 39.166 lei nu se poate reţine răspunderea materială în sarcina 
niciunei persoane pentru suma de 16890 lei, întrucât nu există o faptă cu caracter ilicit, paguba nu s-
a produs prin încălcarea unei dispoziţii legale şi, de asemenea, nu s-a produs ca urmare a 
neexecutării unor obligaţii de serviciu pentru o acţiune sau inacţiune şi în consecinţă paguba se 
datorează unor cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate, această sumă urmând a fi propusă 
să fie scăzută din evidenţa contabilă conform art.6 şi 18 din O.G.121/1998. 

Pentru diferenţa de 22.276 lei aferentă anului 2011 (care avea acelaşi temei ca şi cea de 
16.890 lei, respectiv diferenţa salariale ca urmare a încadrării celor 14 ofiţeri conform 
H.G.0154/2010) s-a dispus recuperarea sa de la persoanele care au încasat-o. 

În această situaţie, pentru reclamantă s-a reţinut că se impune recuperarea sumei de 1770 lei 
fiind emisă decizia de impunere nr.1831/22.03.2012. 

Reclamanta a formulat contestaţie împotriva deciziei sus-menţionate, însă a fost respinsă de 
Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor (Hotărârea nr.114739/2012) şi Comisia de Jurisdicţii a 
Imputaţiilor (Hotărârea nr.209/2012), deşi în cazul numiţilor [...] şi [...] pârâta I.P.J. Constanţa a 
admis contestaţiile pentru situaţii similare. 

Soluţionarea diferită a contestaţiilor nu trebuie justificată din prisma practicii neunitare a 
instanţelor. 

Soluţia instanţei de fond nu s-a bazat pe soluţionarea arbitrală a contestaţiilor, ci pe 
îndeplinirea cerinţelor legale. 

În acest context s-a avut în vedere că, dacă împrejurările în care s-a produs paguba şi 
cauzele care au determinat-o sunt comune şi nu a fost stabilită o vinovăţie individuală ci doar un 
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prejudiciu de recuperat în mod individual, se impune aplicarea disp.art.36 din O.U.G.121/1998, 
pentru evitarea pronunţării unor soluţii contradictorii în contestaţiile formulate de cei care au făcut 
obiectul cercetării administrative comune. 

În legătură cu criticile privind constituirea comisiei de cercetare administrativă din cadrul 
I.P.J.Constanţa, se reţine că şi acestea sunt neîntemeiate. 

Conform art.79 din Instrucţiunile MAI nr. 830/1999, „sunt competente să execute cercetarea 
administrativa a pagubelor produse: a) organele din cadrul unităţii în care s-a produs paguba, - 
comisii de cercetare administrativă formate din cel puţin trei persoane având in componenta 
locţiitori al comandantului (sefului) unităţii, şefi de compartimente (serviciu, secţie, birou), stabilite 
prin ordin de zi pe unitate.” 
 În speţă, comisia nu a fost alcătuită conform cu prevederile sus-menţionate, întrucât doi 
membri ([...] şi [...]) nu aveau calitatea de şefi, astfel cum corect a reţinut şi instanţa de fond. 
 În atare situaţie, susţinerea recurentei conform căreia nerespectarea  cerinţelor impuse de 
textul mai sus citat, nu atrage nulitatea actului emis de comisie este neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte ultima critică, instanţa de fond a avut în vedere faptul că, deşi s-a reţinut 
că cei 14 poliţişti au fost încadraţi greşit şi au primit drepturi salariale mai mari în cadrul cercetării 
administrative, s-a reţinut că doar o parte din sumă trebuie restituită, deşi avea acelaşi izvor. 

Pe de altă parte, contestaţiile nu au fost soluţionate unitar în procedura administrativă, astfel 
că se impune aplicarea disp.art.36 din O.G.121/1998. 

În această situaţie, instanţa de fond nu şi-a întemeiat soluţia pe prev.art.20 din O.G.121/1998. 
În legătură cu criticile invocate de M.A.I., Curtea va analiza doar motivul privind 

competenţa instanţei, întrucât celelalte motive de recurs, fiind comune cu cele ale I.P.J.Constanţa, au 
fost examinate mai sus. 

Excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa în soluţionarea cauzei, a fost 
soluţionată corect din următoarele considerente: 

Conform art.109 din Legea nr.188/1999, „cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al 
funcţionarului public sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, cu excepţia 
situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe. 
 Dispoziţiile art.109 din Legea nr.188/1999 au fost modificate prin art.IV din  Legea 
nr.2/2013 în sensul că s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzelor în favoarea secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită 
expres prin lege competenţa altor instanţe. 
 Conform art.XXIII, dispoziţiile referitoare la competenţă se aplică şi proceselor aflate pe 
rolul instanţelor. 
 În această situaţie, in conformitate cu art.109 din Legea nr.188/1999, astfel cum a fost 
modificată competenţa de soluţionare a cauzei, aceasta aparţine secţiei de contencios administrativ 
din cadrul tribunalului, cum corect a reţinut şi instanţa de fond. 
 Pentru aceste considerente, în baza art.312 Cod procedură civilă, Curtea va respinge 
recursurile ca nefondate. 
 

49. Anulare acte administrative fiscale emise de SPITVBL. Determinarea valorii de 
inventar a clădirii. Legalitatea excluderii din valoarea de inventar a clădirii a centralei termice 
și a instalației de curenți slabi. Neluarea în considerare a valorii acestor instalații la stabilirea 
impozitului datorat de reclamantă pentru clădirea respectivă. 

 
Punctul 6.08 din Normele Metodologice  

pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 
Punctul 2.1.17 din Hotărârea de Guvern nr. 2139/2004 
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Curtea apreciază corectă statuarea primei instanţe în sensul că lipsa procesului-verbal la momentul 
finalizării construcţiei nu este de natură să determine neimpozitarea clădirii începând cu data finalizării 
construcţiei, întrucât, din punct de vedere fiscal, data dobândirii unei clădiri, în privinţa modificărilor aduse 
acesteia, constă cel mai târziu în momentul expirării termenului de 15 zile de la data terminării efective a 
lucrărilor. 
           În examinarea acestei chestiuni, Curtea ia în analiză prevederile punctului 6.08 din Normele 
Metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, 
potrivit cărora ”la determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor 
elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile de 
iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele 
asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor 
funcţionale ale clădirii”. 

Rezultă din această enumerare că valoarea de inventar a clădirii include totalitatea „elementelor şi 
instalaţiilor funcţionale” ale clădirii, fiind enumerate în text şi instalaţiile de încălzire. 

Astfel, se constată corectă statuarea primei instanţe în sensul excluderii din valoarea de inventar a 
clădirii a centralei termice şi instalaţiei de curenţi slabi, impunându-se aşadar neluarea în considerare a 
valorii acestor instalaţii la stabilirea impozitului datorat de reclamantă pentru clădirea respectivă. 

 
Decizia civilă nr. 1077/CA/25.09.2014 

                           Dosar nr. 15.024/118/2012 
 

Prin Sentinţa civilă nr. 1324 din 29 aprilie 2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 
nr. 15.024/118/2012 s-a admis în parte cererea formulată de reclamanta SC [...] SRL în 
contradictoriu cu pârâtul SPITVBL CONSTANŢA şi s-a anulat în parte Dispoziţia nr. 
[...]/12.11.2012, Decizia de impunere nr. S [...]/26.07.2012 şi raportul de inspecţie fiscală, numai cu 
privire la impozitul pe clădiri şi accesoriile aferente rezultat din valoarea bunurilor mobile în 
cuantum de 75.928,46 lei, precum şi taxa de linişte aferentă anului 2012. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
          În urma controlului fiscal efectuat la societatea reclamantă in perioada 7.05.2012-26.07.2012 
a fost emis raportul de inspecţie fiscala nr.S55404/26.07.2012 prin care s-au calculat  obligaţii 
suplimentare de plată în valoare de 67.230 lei din care suma de 30405 lei reprezintă impozit pe 
clădiri aferent perioadei 2007-2012, 36811 accesorii aferente debitului principal şi suma de 14 lei 
reprezintă taxa de linişte aferentă anului 2012. 
          În cuprinsul raportului de inspecție fiscala s-a reținut că pentru imobilul proprietatea 
reclamantei situat in [...], valoarea de inventar a imobilului este de 134.069,62 lei in anul 2007. S-a 
constatat totodată că prin contractul de locațiune nr. 14104/12.10.2004 societatea a inchiriat către 
[...] SA imobilul in discuție, pentru o perioadă de 10 ani, iar din documentele puse la dispozitie de 
instituția de credit a rezultat ca modernizarile efectuate de chiriaș, înregistrate în contabilitatea 
acestuia la valoarea de 677.926,77 lei, nu au fost declarate de proprietar în vederea impozitării. 
          În cursul anului 2008 si 2009 nu au fost identificate modificări în patrimoniul societăţii în 
ceea ce priveşte impozitul pe clădiri. 
          Pentru anul 2010 s-a constatat ca pentru imobilul din [...], valoarea de inventar în 
contabilitatea reclamantei este de 155.592,31 lei, pentru care s-a depus declaraţia pentru stabilirea 
impozitului pe clădiri la 5.02.2010, în timp ce banca-chiriaşă a evaluat modernizările aferente 
spaţiului deţinut la suma de 362.267,24 lei, modernizări care nu au fost declarate de proprietar. 
          În anul 2011 nu au intervenit modificări în patrimoniul societăţii, iar în anul 2012 societatea 
prezintă o valoare de inventar pentru imobilul din [...] in valoare de 155.592,31 lei, reevaluat la data 
de 31.12.2009. 
       A retinut organul fiscal că la valoarea de inventar înregistrata şi declarata de reclamanta se 
adaugă și valoarea modernizarilor efectuate de bancă, in valoare de 362.267,24 lei . 
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       În vederea valorificarii raportului de inspecție fiscala a fost emisă decizia de impunere nr. S 
[...]/26.07.2012 prin care s-au stabilit obligatii suplimentare de plata in valoare de 67.230 lei din care 
suma de 30405 lei reprezintă impozit pe clădiri aferent perioadei 2007-2012, 36811 accesorii 
aferente debitului principal si suma de 14 lei reprezinta taxa de linişte aferentă anului 2012. 
           Împotriva deciziei de impunere, în temeiul art.205 Cod proc.fiscală, reclamanta a formulat 
contestație administrativa, prin care a  contestat in parte decizia de impunere si respectiv raportul de 
control, numai cu privire la  impozitul pe clădiri. 
          Contestația administrativă a fost soluționată prin Dispoziția nr. [...]/12.11.2012 prin care a fost 
respinsă contestația SC [...] SRL avand ca obiect anularea partiala a Deciziei de impunere nr. S 
[...]/26.07.2012 . 
          În esenţă, s-a reţinut că reclamanta contestă impunerea imobilului proprietatea sa situat în [...]  
la o valoare ce cuprinde şi modernizările efectuate de [...] SA in anul 2005. 
           Situaţia de fapt care a condus la impozitarea retroactiva a cladirii a fost determinata de 
existenta unui contract de închiriere a imobilului cu [...] SA , imobil la care au fost efectuate 
modernizari in baza autorizației de construire cu nr. 3077/28.12.2004 emisa in favoarea SC [...] SRL 
pentru executarea lucrarilor de « amenajare sediu banca [...] IN SPAȚIUL COMERCIAL 
EXISTENT » in valoare de 217.000 lei, lucrări a căror valoare reclamanta nu a  introdus-o in 
valoarea de inventar a clădirii, deși a efectuat o reevaluare la 31.12.2006 si alta la 31.12.2009. 
       Prin art. 9.4 din contractul de închiriere încheiat de reclamantă cu [...] SA s-a prevăzut că « la 
încetarea contractului lucrările de amenjare de natură constructivă (înglobate în construcţie) 
efectuate de locatar în spatiul inchiriat rămân în proprietatea locatorului. Nu sunt incluse în lucrări 
de amenajare echipamentele de tipul: centrala telefonică, centrala aer condiţionat, sisteme de 
alarmare, sisteme video etc. precum şi dotările spaţiului închiriat. » 
        Potrivit art. 254 alin. 4) din Codul fiscal „În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii 
parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea.” 
        Alin.6 prevede: „Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau 
modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de 
zile de la data la care s-au produs aceste modificări.” 
        Articolul 253 alin.31 din Codul fiscal nu este incident în cauză, aspect invocat nu numai de 
catre reclamanta dar si de parata, dat fiind ca lucrarile de modernizare au fost finalizate în anul 2005, 
iar articolul invocat a fost introdus in Codul fiscal in anul 2007. 
        Cu toate acestea, reclamanta nu poate susţine că nu avea obligaţia declarării modernizărilor, 
câtă vreme autorizaţia de construire a fost emisă pe numele său. 
         Instanţa nu a reţinut aplicabilitatea art. 37 alin. 5 din Legea nr.501991 invocată de reclamantă, 
potrivit căruia „Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea 
prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit 
legii, nu se consideră finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică 
în continuare sancţiunile prevăzute de lege” intrucat aceste dispoziţii se refera la imposibilitatea 
intabulării dreptului de proprietate asupra clădirii executate in condiţiile enumerate si nu la 
momentul impozitarii cladirii. 
         În consecinţă,  reclamantei îi sunt aplicabile dispoziţiile pct. 62 alin.1 lit. a si b din Normele 
metodologice de punere in aplicare a Codului fiscal potrivit carora „ atat in cazul persoanelor fizice, 
cât și in cazul persoanelor juridice, penrtu cladirile executate potrivit Legii nr.50/1991, data 
dobândirii cladirii se considera, dupa cum urmeaza : a) pentru cladirile executate integral inainte de 
expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului verbal de 
receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor. (…)”  
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        Prin urmare, lipsa procesului-verbal de recepţie  la momentul finalizării construcției în 2004, nu 
este de natură să determine neimpozitarea cladirii incepând cu data finalizării construcției.  
        Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din data de 23.04.2012 depus de reclamantă 
la dosar nu va fi reţinut in favoarea reclamantei, în sensul în care ar datora impozit la valoarea 
reevaluată cu valoarea modernizărilor începând cu 01.05.2012, întrucât din proba cu înscrisuri 
administrată în cauză, se reţine că în mod corect organul fiscal a reţinut finalizarea lucrărilor în anul 
2005, astfel că încheierea procesului-verbal de recepţie finală în 23.04.2012, după primirea avizului 
de inspecţie fiscală la data de 05.04.2012 nu are relevanţă juridică sub aspectul impozitării clădirii. 
      Conform art.  2531: Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 „52. (1)Prin sintagma 
valoarea de inventar a clădirii, în scopul determinării impozitului pe clădiri, se înţelege valoarea de 
intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, şi care, după caz, 
poate fi: (…) 

e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii 
legale. 

S-a reţinut că reclamanta a efectuat reevaluarea imobilului atât la 31.12.2006, cât și la 
31.12.2009, aspecte reţinute în raportul de inspecţie fiscală și necontestate de reclamanta, însă nu a 
introdus în valoarea de inventar şi valoarea modernizărilor. 

Este adevarat că politica contabila a unei societati comerciale este diferită de politica fiscală 
care apartine statului si este concretizata în dreptul fiscal, însă  obligatia legala de reevaluare o data 
la 3 ani a imobilului nu implică doar o ajustare a valorii de achizitie cu rata inflației, la efectuarea 
reevaluării imobilului reclamanta avea obligația să respecte și dispozitiile fiscale cu privire la 
modenizările/imbunatățirile aduse unui imobil. 
       A constatat instanţa din procesul verbal /18.11.2013  intocmit de ANAF - Direcția Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili in urma solicitării SPIT-VBL Constanța de efectuare a unei 
inspecții fiscale la [...] SA in vederea stabilirii sumelor inregistrate in contabilitate aferente 
modernizărilor efectuate la spatiul inchiriat in Constanta, [...], ca la data de 20.05.2010 și 20.04.2012 
cu adresele nr.697691 si 963339 banca a notificat locatorului majorarea valorii lucrărilor de 
modernizare. 
       Prin expertiza tehnică judiciară efectuată in cauză au fost identificate imbunatatirile efectuate de 
chiriasul [...] SA la imobilul din [...] de natură să sporească valoarea de inventar a imobilului. 
       Astfel, prin raportul de expertiză s-a constatat că [...] SA a efectuat lucrări de modernizare in 
valoare totală de 677.926,77 lei (valoare asupra căreia organul fiscal a stabilit că se impune 
impozitarea) din care lucrările in valoare de 75.928,46 lei sunt bunuri mobile sau obiecte de 
inventar, care fac parte conform HG nr.2139/2004 din gr.2 și 3 constituite din alte categorii de 
mijloace fixe.  
        S-a mentionat că aceste bunuri mobile sunt de natura echipamentelor tehnice pentru instalații 
termice (centrala termică și accesorii), instalații de curenți slabi (sisteme telefonice, aparatura și 
sisteme de anunţ și muzică) dotări cu mobilier și inventar gospodăresc (perdele, autocolante). 
       Pârâta, prin obiecțiuni la raportul de expertiză a contestat neincluderea sumei de 75.928,46 lei in 
valoarea de inventar a imobilului, invocând disp. pct. 52 din HG nr.44/2004 privind normele 
metodologice de aplicare a codului fiscal, potrivit carora  „(2)La determinarea valorii de inventar a 
clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale 
acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile de iluminat, instalaţiile sanitare, 
instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele asemenea; aparatele 
individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale 
clădirii.” 

In opinia pârâtei centrala termică cu echipamentele aferente fac parte din noțiunea de 
„instalații de incalzire” și nu trebuia exclusa din valoarea de inventar a imobilului. 
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Instanța imbratișează opinia argumentată legal a expertului, in sensul in care instalatia de 
incalzire care intră in valoarea de inventar a clădirii este compusa din conducte de tur, retur, 
conducte de aerisire, robineți, calorifere, in esență elemente care nu pot fi detașate din constructie 
fara deteriorarea acesteia. In schimb, centrala termică cu echipamentele aferente reprezintă un 
element detașabil care este pus in funcțiune cu avizul entitatilor in domeniu pe baza unui proiect de 
specialitate si aviz de punere in functiune. Conform HG nr.2139/2004  pct.2.1.17.3 aceasta nu face 
parte din grupa I -construcții, ci din grupa „Maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţionează 
independent” . 
        De altfel, cu privire la aceste bunuri mobile şi părțile au prevăzut în contract la art.9.4 redat mai 
sus că centralele și altele asemenea, nu rămân in proprietatea locatorului.   
        Faţă de considerentele expuse, instanţa a apreciat că cererea reclamantei este întemeiată in 
parte, urmând a fi anulată in parte dispoziţia nr. R- S 59554/12.11.2012, decizia de impunere nr. S 
[...]/26.07.2012 şi raportul de inspecţie fiscală, numai cu privire la impozitul pe clădiri şi accesoriile 
aferente rezultate din valoarea bunurilor mobile in cuantum de 75.928,46 lei, precum și taxa de 
linişte aferentă anului 2012. 
        În temeiul art.276 Cod procedură civilă, pretenţiile reclamantei fiind admise in parte, instanţa a 
obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către pârâta in valoare de 500 lei reprezentând 
onorariu avocat in parte. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs SC [...] SRL şi S.P.I.T.V.B.L 
CONSTANŢA care au  criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Prin recursul declarat, recurenta-reclamantă SC [...] SRL solicită  modificarea in parte a 
sentinţei civile nr. 1324/29.04.2014 pronunţate de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 15024 / 118 / 
2012 în sensul admiterii in totalitate a acţiunii. 

Prin acţiunea introductivă s-a solicitat anularea dispoziţiei nr. [...]/12.11.2012 emisă de 
SPITVBL prin care s-a respins contestaţia, cu consecinţa anulării parţiale a deciziei de impunere nr. 
S [...] / 26.07.2012 emisă de SPIT Constanta şi a raportului de inspecţie fiscala nr. S 55404 
/26.07.2012, respectiv pentru impozitul pe clădiri (creanţa principală) şi accesorii la impozitul pe 
clădiri, cu consecinţa constatării achitării taxei privind creşterea gradului de linişte. 

Prin sentinţa civilă nr. 1324/29.04.2014, instanţa de fond a admis in parte acţiunea, in sensul 
ca a anulat in parte dispoziţia nr. [...]/12.11.2012, decizia de impunere nr. S [...]/26.07.2012 si 
raportul de inspecţie fiscală, numai cu privire la impozitul pe clădiri si accesoriile aferente rezultat 
din valoarea bunurilor mobile in cuantum de 75.928, 46 lei, precum si taxa de linişte aferenta anului 
2012. 

Situaţie de fapt: 
Organul fiscal a stabilit obligaţii de plată către bugetul local al municipiului Constanta in 

sumă totală de 67.230 lei reprezentând impozit pe clădiri in suma de 30.405 lei calculat pe perioada 
2007 - 2012 și accesorii calculate până la data de 26.07.2012 la impozitul pe clădiri, in suma de 
36.811 lei. 

De asemenea, a stabilit o obligaţie reprezentând taxa privind creşterea gradului de linişte de 
11 lei și accesorii de 3 lei, SUMA ACHITATA, dar transferată din oficiu din acest cont in contul 
impozitului pe clădiri. 

In stabilirea acestor sume, organul fiscal a avut in vedere că societatea deţine in patrimoniu 
imobilul situat in Constanța, [...] pe care, prin contractul de închiriere nr. 14104 încheiat la data de 
12.10.2004, l-a închiriat către [...] SA, pe o perioada de 10 ani. S-a reţinut că în cursul anului 2005, 
chiriaşul a efectuat investiţii în valoare de 821.516, 15 lei inclusiv TVA, investiţii care nu au fost 
declarate de proprietar, astfel încât acesta datorează impozitul menţionat mai sus, la care s-au 
calculat accesorii. 
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Împotriva deciziei de impunere şi a raportului de inspecţie fiscala s-a formulat contestaţie 
care a fost respinsă prin dispoziţia nr. [...]din  12.11. 2012 (comunicată la data de 07.12.2012), 
organul de soluţionare a contestaţiei reţinând următoarele: 

- art. 253 alin.3/1 nu aduce decât o modificare procedurală; 
- faptul că nu s-a încheiat proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor constituie doar un 

fapt imputabil contestatoarei, neavând relevanţă faţă de încadrarea în textele de lege reţinute. 
Recurenta apreciază că hotărârea instanţei de fond, asupra aspectelor de fapt și drept reţinute 

în respingerea contestaţiei, este nelegală pentru următoarele considerente: 
1. In principal, cu referire la textele de lege aplicabile: 
Potrivit art. 253 alin.3 1 din Legea nr. 571/2003, în cazul clădirii la care au fost executate 

lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de către locatar, din 
punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate 
pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor 
respective, acest  alineat fiind  introdus de punctul 224 al art. I din Legea nr. 343/17.07.2006 
publicat in MO nr. 662 / 01.08.2006 si a intrat in vigoare, potrivit art. V alin.l din acest act normativ, 
la data de 01.01.2007. 

[...] SA a efectuat lucrări diverse în anul 2005, conform autorizaţiei de construire nr. 3077 / 
28.12.2004, în valoare de 217.000 lei, lucrări terminate la 28.12.2005, perioada în care nu erau în 
vigoare dispoziţiile art. 253 alin.3 IX din Legea nr. 571 / 2003, acest aspect fiind reţinut corect de 
către instanţa de judecata a fondului, însă aceasta s-a rezumat la o simplă constatare căreia nu i-a dat 
eficienţă juridică. 

Astfel, întrucât în momentul efectuării lucrărilor de către locatar la imobilul proprietatea SC 
[...] SRL nu exista obligaţia locatorului de a depune o nouă declaraţie fiscală in termen de 30 de zile 
de la data terminării lucrărilor, potrivit art. 15 alin.2 din Constituţia României”, legea dispune numai 
pentru  viitor, cu excepţia  legii penale sau contravenţionale mai favorabile" şi art. 4 din Codul fiscal 
„Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni 
înainte de data intrării în vigoare a acesteia. 

Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a 
anului următor celui în care a fost adoptată prin lege", 

Solicită a se constata că în mod greşit atât organele fiscale, cât şi instanţa de judecată a 
fondului au aplicat o dispoziţie legală nouă la o stare de fapt anterioară, consumată înainte de 
intrarea in vigoare a acesteia. 

În condiţiile in care dispoziţiile art. 253 alin.3 1 din Legea nr. 571/2003 pot fi aplicate doar 
situaţiilor de fapt ivite după data intrării in vigoare a acesteia, solicită  a se constata că în cauză  sunt 
aplicabile prevederile art. 253 alin. 1 si 3 din Codul fiscal care impun: Alin.l: "în cazul persoanelor 
juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de 
inventar a clădirii", Alin.3 " valoarea de clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, 
înregistrata în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare". 

Codul fiscal reglementează în art. 253 ,,calculul impozitului datorat de persoanele juridice". 
Astfel, în anii 2004 şi 2005 (data efectuării lucrărilor) nu exista obligaţia locatorului de a 

depune o nouă declaraţie fiscală in termen de 30 de zile de la data terminării efectuării acestora, caz 
in care impozitul pe clădiri se calcula conform art. 253 alin.l şi 3 in vigoare in acel moment, 
respectiv la valoarea de inventar a clădirii. 

Art. 254 reţinut de către instanţa de fond nu poate face dovada reţinerii îmbunătăţirilor ca 
urmând a fi incluse in valoarea de inventar a clădirii - valoare la care se calculează impozitul - 
întrucât dreptul material al calculării impozitului este cel reglementat de art. 253 din Codul fiscal. 

Neexistând nici o obligaţie legala de înregistrare/comunicare a îmbunătăţirilor în anul 2005, 
valoarea de inventar la care s-a calculat impozitul este cea determinata de art. 1 alin. 3 din HG nr. 
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1553/18.12.2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a 
mijloacelor fixe, respectiv" in baza ratei inflaţiei comunicate de Institutul Naţional de Statistică". 

Faţă de această reglementare legală, solicită a se înlătura considerentele instanţei de judecată 
a fondului referitoare la politica fiscală diferită a societăţilor comerciale faţă de politica fiscală a 
statului întrucât politica fiscală este aceeaşi, reglementată prin lege, respectată de SC [...] SRL. 

De asemenea, solicită a se înlătura şi susţinerile instanţei de judecata că deşi s-a efectuat 
reevaluarea in anii 2006 și 2009, nu au fost incluse aceste îmbunătăţiri întrucât: pentru anul 2006 nu 
exista nici o obligaţie din partea chiriaşului de a comunica efectuarea / terminarea acestor 
îmbunătăţiri (obligaţia fiind impusa abia de la 01.01.2007) iar pentru anul 2009 nu se poate aplica 
retroactiv o obligaţie impusa în 2007, dar în condiţiile în care lucrările au fost efectuate in anul 
2005, când nu exista o asemenea obligaţie. 

2) In subsidiar, având in vedere probatoriile administrate: 
Prin autorizaţia de construire nr. 3077/28.12.2004 pe numele SC [...] SRL, in calitate de 

proprietar, se autorizează lucrările de construire pentru „ amenajare sediu Banca [...] in spaţiul 
comercial existent, amplasare firme luminoase, investiţie realizata de [...] SA conform contract de 
locaţiune nr. 14104/12.10.2004", lucrări in valoare de 217.000 lei. 

Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr. 350, a fost încheiat la data de 
23.04.2012, între [...] SA si Primăria Municipiului Constanta, Banca [...] SA fiind in faza de fuziune 
in anul 2007. În balanţa la data de 21.06.2012 a [...], valoarea investiţiei este înregistrată la valoarea 
de 220.320, 03 lei (în urma inregistrarii unei taxe în valoare de 3472 lei). 

Organul fiscal retine : 
-  suma de 677. 926, 77 lei ca reprezentând investiţie / modernizare efectuata in anul 2007, 

urmare reevaluării contabile; 
- suma de 677.926, 77 lei ca reprezentând investiţie / modernizare in anul 2008, urmare 

reevaluării; 
- suma de 362.267, 24 lei ca reprezentând investiţie / modernizare in anul 2009 ( in urma 

reevaluării); 
- suma de 362.267, 24 lei + 11.210, 68 lei ca reprezentând investiţie / modernizare in anul 

2010, urmare reevaluării; 
- suma de 362.267, 24 lei + 11.200, 68 lei (in loc de 216.848), ca reprezentând investiţie / 

modernizare in anul 2011, in urma reevaluării. 
- suma de 216.848, 03 + 3472 lei =220.320, 03 lei ca reprezentând valoarea investiţiei / 

modernizării in anul 2012, urmare revaluarii contabile. 
Organul de control a reţinut că  lucrările au fost terminate la data de 28.12.2005, cu o valoare 

înregistrata la [...] in suma de 677.926, 77 lei, sumă care ulterior, fără a se mai aduce îmbunătăţiri la 
imobil, din punct de vedere contabil a fost reevaluată la sumele precizate mai sus; 

În anul 2010, [...] mai înregistrează in acelaşi cont factura nr. 0020/03.03.2010 cu suma de 
11.210, 68 lei;     

În anul 2012, [...] mai înregistrează in acelaşi cont suma de 3.472 lei reprezentând taxele 
aferente autorizaţiei de construcţie. 

Inclusiv aceste ultime doua sume au fost luate in calcul de către organul de control, DESI, 
evident, nu sporesc valoarea imobilului si nu măresc valoarea de impozitare. 

În aceste condiţii, solicită  a se avea  in vedere următoarele prevederi  legale: 
- art. 2 din Legea nr. 50 / 1991 care defineşte autorizaţia de construcţie „ actul final al 

administraţiei publice locale PE BAZA CĂRUIA ESTE PERMISA EXECUTAREA 
LUCRĂRILOR.."; 

- art. 6 din Legea nr. 50 / 1991 referitor la certificatul de urbanism care „ nu conferă dreptul 
de a executa lucrări de construcţii"; 
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- art. 37 din Legea nr. 50 / 1991 care prevede : lucrările de construcţii autorizate se considera 
finalizate daca s-au realizat toate elementele prevăzute in autorizaţia de construcţie și DACA S-A 
EFECTUAT RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR". 

- art. 37 alin.4 din Legea nr. 50 / 1991 „odata cu regularizarea taxei prevăzute de alin.3 (n.n. 
taxa pentru autorizaţia de construire), beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza si 
celelalte cote prevăzute de lege". 

- art. 37 alin.5 din Legea nr. 50 / 1991 „construcţiile executate fără autorizaţie de construire 
sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepţia la terminarea 
lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciară". 
            Recepţia lucrărilor este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor. „Recepţia lucrărilor 
de construcţii de orice fel şi de instalaţii se efectuează atât la lucrări noi, cat si la intervenţii în timp 
asupra construcţiilor existente, conform legii. 

Solicită a se avea  în vedere prevederile HG nr. 44 / 2004 care explicitează textul art. 254 in 
sensul că „ impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei in 
care a fost finalizata modificarea" ( pct. 64). 

În soluţionarea atât a contestaţiei administrative cât şi a acţiunii introductive in instanţa, nu 
au fost avute in vedere decât prevederile art. 254 alin. 4 si 6 din Legea nr. 571/2003 si punctele 62 
(1) și 64 Titlul X din HG nr. 44/2004, fără a face referire la niciunul din textele legale invocate mai 
sus, în interpretarea şi combaterea acestora. 

Instanţa de judecată preia in totalitate susţinerile organului de soluţionare a contestaţiei 
administrative în privinţa textelor de lege care ar fi aplicabile cauzei, instanţa de judecată 
nepronunţându-se decât asupra unei apărări invocate de reclamanta, respectiv numai asupra art. 37 
alin. 5 din Legea nr. 50/1991. 

Fata de nereţinerea ca fiind incident acest text de lege, urmează a observa că în Codul fiscal, 
abia prin OG nr. 30/2011 s-a introdus art. 6 '1 al art. 254 în  sensul că "declararea clădirilor pentru 
stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de 
cadastru şi publicitate imobiliară”. 

Se mai constată astfel că încă o data, instanţa de judecata a fondului a înlăturat o apărare 
legală cu o motivaţie nelegală si nemenţionată ca atare prin referirea la vreun text de lege, motivaţia 
legala fiind prevăzuta abia in anul 2011.  

Ca atare, IN MOD CU TOTUL SUBSIDIAR, solicită a se observa din analizarea textelor 
legale, faptul că SC [...] SRL nu se încadrează in prevederile art. 253 alin.3 1 din Legea nr. 571 / 
2003, în sensul că nu datorează impozit suplimentar pe clădire ca urmare a aşa ziselor modernizări / 
amenajări, PENTRU PERIOADA 2007 - 2011 întrucât acestea NU SUNT TERMINATE, în 
înţelesul legii, nefiind încheiat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

3) In mod cu totul subsidiar, apreciază că datorează impozit începând cu data de 23.05.2012 
pentru valoarea de 220.320,03 lei înregistrată in contabilitatea locatarului după data încheierii 
procesului-verbal de recepţie. 

4 ) Pe de altă parte, solicită a se constata că lucrările efectiv efectuate de chiriaşul [...], 
CARE SPORESC VALOAREA CLĂDIRII, finalizate faptic - cum reţin organele de control - la 
data de 28.12.2005, NU AU FOST IN SUMA DE 677.926, 77 LEI FARA TVA, aşa cum reţin 
organele de control. 

Astfel: 
- lucrările au constat în amenajări INTERIOARE constând în compartimentarea spaţiului cu 

noua funcţiune, neintervenindu-se asupra structurii de rezistenţă a clădirii; 
-  valoarea de 217.000 lei a amenajărilor a fost menţinută de [...] cu ocazia incheierii 

procesului-verbal de recepţie din 23.04.2012. 
-  [...] a efectuat și alte lucrări care NU SUNT AUTORIZATE, in suma de 45.257, 54 lei la 

care se adaugă TVA; 
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- conform autorizaţiei de construcţie, au fost efectuate lucrări în valoare de 568.857, 82 lei. 
- si din punct de vedere financiar contabil, alături de argumentele legale de mai sus, pana la 

efectuarea procesului verbal de recepţie, ACESTE LUCRĂRI SUNT IMOBILIZĂRI IN CURS DE 
EXECUŢIE, CARE NU SUNT SUPUSE IMPOZITĂRII. 

- în suma de 568.857, 82 lei este inclusă și CONTRAVALOAREA PROIECTULUI DE 
EXECUŢIE in suma de 17.507, 67 lei care nu poate fi considerata lucrare de amenajare care 
sporeşte valoarea imobilului; 

-  de asemenea, nu pot fi incluse taxele de autorizare; 
- pentru executarea acestor lucrări, chiriaşul A DESFIINŢAT LUCRĂRI SIMILARE 

existente la data încheierii contractului de locaţiune, DIMINUÂND VALOAREA de inventar 
înregistrată in contabilitatea proprietarului, aspecte care nu au fost luate in calcul de organele de 
control. 

- lucrările in valoare de 75.928, 46 lei sunt bunuri mobile sau obiecte de inventar care nu 
sporesc valoarea clădirii, fiind proprietatea chiriaşului, nu a proprietarului, nerămânând acestuia. 

Instanţa de judecată a fondului a înlăturat numai această sumă de 75.928, 46 lei, fără a se 
pronunţa asupra celorlalte sume al căror cuantum s-a solicitat a fi scăzut. 

În concluzie, chiar dacă s-ar reţine punctul de vedere al organului de control, urmează a 
constata că s-a calculat impozit la o sumă mai mare decât valoarea amenajărilor, ceea ce conduce la 
nelegalitatea actelor încheiate. 

Oral, intimata a susţinut ca în mod corect au fost incluse în valoarea investitei: onorariile 
proiectantului, taxele de regularizare ale autorizaţiei, c/v proiectului etc. ; 

Solicită a se constata că atât în cuprinsul raportului de inspecţie fiscala, cât şi în cuprinsul 
dispoziţiei de respingere a contestaţiei şi în întâmpinare nu se indică temeiul legal; 

De asemenea, intimata a susţinut ca la sfârşitul anului 2005 când se susţine că au fost 
finalizate lucrările, s-a încheiat proces-verbal de recepţie, susţinere pe care solicită a fi  înlăturată 
pentru următoarele motive: 

Procesul-verbal din 2005 NU este încheiat între proprietar și Municipiul Constanta, ci între 
[...] și contractantul lucrărilor; 

Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 350 / 23.04.2012 este încheiat intre 
beneficiar si Municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, acesta având 
valoare juridica. 

Controlul efectuat de ANAF la [...] a vizat doar înregistrarea actelor in contabilitate, FARA 
A AVEA CA OBIECTIV REALITATEA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR, STRUCTURA ȘI 
COMPONENȚA ACESTORA şi/ sau corecta încadrare a lor în categoria lucrărilor care sporesc 
valoarea construcţiei. 

SC [...] SRL nu a contestat faptul ca aceste valori nu ar fi incluse în contabilitatea chiriaşului, 
ci faptul ca organele de control au inclus in valoarea totala a investiţiei si c/v unor lucrări, taxe etc. 
care nu sporesc valoarea. 

De altfel, solicită a se observa din documentaţia contabilă depusă faptul că, in contabilitatea 
[...], aceste lucrări sunt incluse în contul „imobilizări corporale ale activităţii de exploatare", IN 
SUSŢINEREA CONCLUZIILOR RAPORTULUI DE EXPERTIZA, pentru acestea nedatorând-se 
impozit. 

Solicită admiterea  recursului modificarea  în parte a sentinţei  atacate  in sensul anularii 
dispoziţiei atacate, a deciziei nr. S [...] / 26.07.2012 emisa de SPIT Constanta și a raportului de 
inspecţie fiscala nr. S 55404 / 26.07.2012, RESPECTIV PENTRU IMPOZITUL PE CLĂDIRI 
(creanţa principală) și ACCESORII la impozitul pe clădiri. 

Intimata-pârâtă S.P.I.T.V.B.L CONSTANŢA solicită admiterea recursului şi modificarea 
în parte sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeiate în totalitate, precum şi 
obligarea reclamantei la plata întregului onorariu de avocat, respectiv 620 lei. 
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În motivarea recursului formulat de această parte, se arată că instanţa de fond, deşi a 
interpretat în esenţă corect dispoziţiile legale aplicabile în materia taxelor şi impozitelor locale, a 
îmbrăţişat concluzia raportului de expertiză contabilă administrat în cauză potrivit căruia centrala 
termică împreună cu accesoriile acesteia şi instalaţiile de curenţi slabi sunt considerate bunuri 
mobile încadrându-se în grupa maşini, utilaje şi instalaţii comune ce funcţionează independent şi 
prin urmare nu aduc un spor de valoare bunului imobil. 

Apreciază soluţia criticabilă sub aspectul interpretării juridice date textelor legale incidente 
în materie. 

Centrala termică şi accesoriile acesteia, precum şi instalaţiile de curenţi slabi, chiar dacă 
potrivit reglementărilor contabile reprezintă bunuri mobile, devin bunuri imobile prin destinaţie, 
fiind încorporate clădirii. 

Mai  mult, ele reprezintă un accesoriu al clădirii din care fac parte, iar potrivit principiului de 
drept "accesoriul urmează soarta principalului", valoarea acestora se adaugă la valoarea întregului 
mobil. 

Nici sub aspect practic interpretarea dată situaţiei juridice de către instanţa de fond nu este 
temeinică. Fără centrala termică imobilul ar fi lipsit de încălzire şi apă caldă, fără instalaţiile de 
curenţi slabi de asemenea nu se pot furniza serviciile de telefonie şi internet, lipsind parţial clădirea 
de utilitate. 

Chiar dacă părţile din contractul de închiriere au stabilit că la încetarea contractului aceste 
bunuri nu rămân în proprietatea locatorului, pentru perioada supusă inspecţiei acestea fac parte din 
valoarea impozabilă a respectivei clădirii. 

Devin aşadar aplicabile dispoziţiile pct. 52. alin. 2 din HG nr. 44/2004 privind Normele 
metodologice de punere în aplicare a Codului fiscal „(2) La determinarea valorii de inventar a 
clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale 
acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile de iluminat, instalaţiile sanitare, 
instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele asemenea; aparatele 
individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale 
clădirii." Apreciem că enumerarea nu este una limitativă. 

Bineînţeles că la finalul contractului de locaţiune proprietarul are posibilitatea fie să îşi 
reevalueze clădirea fie să încheie un proces-verbal de casare prin care să scadă valoarea bunurilor 
respective, astfel încât valoarea rămasă să reflecte o valoare justă. 

Critică  soluţia şi în privinţa reducerii onorariului de avocat, respectiv a obligării în parte a 
intimatei reclamante la cheltuieli de judecată, soluţia fiind nelegală având în vedere complexitatea 
cauzei şi munca depusă de avocat asigurarea reprezentării la 12 termene de judecată, participarea la 
expertiza tehnică contabilă, formularea obiecţiunilor la acest raport de expertiză etc. 

Examinând recursurile formulate prin prisma criticilor aduse hotărârii, Curtea reţine 
următoarele: 

În ceea ce priveşte recursul promovat de recurenta-reclamantă SC [...] SA, Curtea îl 
apreciază neîntemeiat, pentru următoarele considerente: 

Inaplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor art. 253 alin. 3 ind. 1 C.fisc., invocată de recurentă în 
criticarea hotărârii recurate, a fost reţinută şi de judecătorul fondului, care a apreciat că această 
dispoziţie legală, intrată în vigoare la 01.01.2007, nu este incidentă în cauză, ca urmare a finalizării 
lucrărilor de modernizare în anul 2005. 
          Într-adevăr, în anii 2004-2005 nu exista obligaţia locatarului de a comunica locatarului 
valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, însă, faţă de incidenţa în 
cauză a dispoziţiilor art. 254 alin. 6 din Codul fiscal în vigoare la data efectuării respectivelor 
îmbunătăţiri, exista obligaţia oricărei persoane care „extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge 
sau modifică în alt mod o clădire existentă” de a depune „o declaraţie în acest sens la 



269 
 

compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de 
la data la care s-au produs aceste modificări.” 
          Aceasta întrucât, potrivit alin.4 al aceluiaşi articol, „În cazul extinderii, îmbunătăţirii, 
distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se 
recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată 
modificarea.(…)” 

Or, de vreme ce art. 254 alin. 4 C. fisc. face vorbire de recalcularea impozitului ca urmare a 
modificării/îmbunătăţirii unei clădiri, în mod eronat consideră recurenta că impozitul trebuia 
calculat la valoarea de inventar a clădirii fără a lua în calcul valoarea îmbunătăţirilor aduse clădirii 
în cauză. 
         Este adevărat că potrivit art. 253 alin.1, impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice se 
calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, însă potrivit 
alin.3 „Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată 
în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.” 

Această dispoziţie legală trebuie astfel interpretată şi aplicată prin corelarea cu dispoziţiile 
art. 254 alin. 4 şi 6 pre-citate, aspect ce se deduce din însăşi ordinea inserării textelor legale în actul 
normativ, art. 254 alin. 4 stabilind  că în cazul realizării unei modificări/îmbunătăţiri la un imobil, 
impozitul se recalculează în funcţie de valoarea actuală a clădirii, corespunzătoare acestor 
îmbunătăţiri. 

Or, indiferent de persoana care a efectuat/depus declaraţie privind valoarea îmbunătăţirilor 
efectuate la imobil, în aplicarea dispoziţiilor art. 249 alin.1 C.fisc. -forma în vigoare la data 
efectuării acestora-, obligaţia de plată a impozitului raportat la valoarea actuală a clădirii revenea 
proprietarului clădirii respective. 
        Potrivit art. 83 alin.4 C.pr.fisc „Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să 
procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat.” “iar conform art. 94 alin.3 lit. e din acelaşi act normativ “Pentru 
ducerea la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la alin. (2) organul de inspecţie fiscală va proceda 
la: 
    e) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz, 
faţă de creanţa fiscală declarată şi/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecţiei 
fiscale;(…)”. 

În acest context, se constată că în mod corect au procedat organele fiscale la stabilirea bazei 
de impozitare prin raportare la sumele reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse clădirii. 

În ceea ce priveşte susţinerea recurentei în sensul că nu datora impozit suplimentar pe clădire 
decât începând cu data întocmirii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 
350/23.04.2012, Curtea o apreciază neîntemeiată. 

Sub un prim aspect, se observă că judecătorul fondului a analizat această susţinere a 
reclamantei, apreciind corectă reţinerea de către organul fiscal a anului 2005 ca moment al finalizării 
propriu-zise a lucrărilor. 
  Se constată că în mod judicios organele fiscale au dat relevanţă notei nr. 47022/23.04.2012 
emise de Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, potrivit căreia lucrarea 
„Amenajare sediu banca [...]” s-a realizat în baza autorizaţiei de construire nr. 3077/28.11.2004, cu 
termen de valabilitate pana la 29.12.2005 iar beneficiarul a declarat că lucrările au fost în fapt 
terminate la 28.12.2005. 
          Potrivit pct. 62 din HG nr. 44/2004 ”(1)Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul 
persoanelor juridice, pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 
13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 
50/1991, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: 



270 
 

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de 
construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la 
data terminării efective a lucrărilor; 

b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din 
aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de 
lege; 

c)pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 
autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în 
condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată 
care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-
verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, 
consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se 
stabileşte impozitul pe clădiri.” 
          În conformitate cu dispozitiile pct. 64 din Normele metodologice „(1)Data 
dobândirii/construirii clădirii, potrivit menţiunii prevăzute la pct. 62, determină concomitent, în 
condiţiile Codului fiscal şi ale prezentelor norme metodologice, următoarele: 

a) datorarea impozitului pe clădiri; 
b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu suprafaţa 

construită la sol a clădirii respective. 
(2) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabileşte pe baza datelor extrase din actele 
care atestă dreptul de proprietate. 
         Iar conform pct. 64 „Pentru clădirile dobândite/construite, înstrăinate, demolate, distruse sau 
cărora li s-au adus modificări de natura extinderii, îmbunătăţirii ori distrugerii parţiale a celei 
existente, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădiri se recalculează de la data de întâi a lunii 
următoare celei în care aceasta a fost dobândită/construită, înstrăinată, demolată, distrusă sau 
finalizată modificarea.” 
         În acest context, Curtea apreciază corectă statuarea primei instanţe în sensul că lipsa 
procesului-verbal la momentul finalizării construcţiei nu este de natură să determine neimpozitarea 
clădirii începând cu data finalizării construcţiei, întrucât, din punct de vedere fiscal, data dobândirii 
unei clădiri, în privinţa modificărilor aduse acesteia, constă cel mai târziu în momentul expirării 
termenului de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor. 
        Susţinerea recurentei privind incidenţa dispoziţiilor legale invocate din legea nr. 50/1991 este 
neîntemeiată, câtă vreme din punct de vedere fiscal, ceea ce interesează este momentul efectiv al 
finalizării construcţiei, dispoziţiile Legii nr. 50/1991 neprezentând relevanţă sub aspectul datei 
dobândirii unei construcţii în raport de care se datorează impozitul pe clădire.  
         În ceea ce priveşte critica din recurs referitoare la valoarea efectivă a îmbunătăţirilor aduse 
imobilului, Curtea constată că în mod judicios prima instanţă a dat eficienţă probatorie concluziilor 
expertului judiciar în sensul că lucrările de modernizare, modificare, construire în valoare totală de 
601.998,31 lei efectuate de [...] conform autorizaţiei de construire sporesc valoarea de inventar a 
spaţiului proprietatea reclamantei începând de la data punerii în funcţiune, împrejurare în raport de 
care se apreciază lipsită de relevanţă împrejurarea menţionării acestora în contabilitatea chiriaşului 
ca “imobilizări corporale ale activităţii de exploatare”. 
         Pentru considerentele expuse, apreciind că recursul formulat de recurenta-reclamantă este 
nefondat, va fi respins. 
         Examinând recursul formulat de recurentul-intimat, Curtea îl apreciază nefondat, în 
considerarea următoarelor argumente: 
          Critica din recurs priveşte soluţia anulării actelor fiscale în privinţa sumei de 75.928,46 lei 
reprezentând contravaloarea centralei termice cu echipamentele aferente şi instalaţiile de curenţi 
slabi. 
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           În examinarea acestei chestiuni, Curtea ia în analiză prevederile punctului 6.08 din Normele 
Metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele 
locale, potrivit cărora ”la determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea 
valorilor tuturor elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, 
ascensoarele, instalaţiile de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de 
telecomunicaţii prin fir şi altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din 
categoria elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale clădirii”. 

Rezultă din această enumerare că valoarea de inventar a clădirii include totalitatea 
„elementelor şi instalaţiilor funcţionale” ale clădirii, fiind enumerate în text şi instalaţiile de 
încălzire. 

Cât priveşte aprecierea din expertiză, conform căreia echipamentele tehnice pentru instalaţii 
termice (centrala termică şi accesorii), instalaţiile de curenţi slabi (sistemele telefonice, aparatură şi 
sisteme de anunţ şi muzică) sunt bunuri mobile, detaşabile şi care, aşadar, nu sporesc valoarea de 
inventar a clădirii, Curtea observă că această apreciere este susţinută de argumente conţinute de 
legislaţia în materie.  
         Astfel, referirea la încadrarea unei centrale termice în categoria instalaţiilor care funcţionează 
independent - conform punctului 2.1.17 din Hotărârea de Guvern nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 
pentru aprobarea D. privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe - este 
susţinută de enumerarea cuprinsă în acest text legal. La punctul 2.1.17 din acest act normativ se face 
referire la „ventilatoare, aeroterme şi microcentrale termice murale sau de pardoseli, în afară de 
aparate de climatizare”, textul vizând, aşadar, şi microcentralele termice murale sau de pardoseli, 
apreciindu-se că utilizarea acestora nu este dependentă de imobilizarea lor în clădirea în cauză. Nu 
rezultă din datele dosarului că centrala termică, respectiv instalaţia de curenţi slabi montate la 
clădirea pentru care s-a calculat impozitul contestat nu ar îndeplini o asemenea condiţie de 
independenţă, în condiţiile în care părţile au prevăzut contractual că centralele si altele asemenea, nu 
rămân în proprietatea locatorului.   

Prin urmare, Curtea reţine caracterul nelegal al includerii valorii acestor dotări în valoarea de 
inventar a clădirii de către organele fiscale. 

Date fiind aceste considerente, se constată corectă statuarea primei instanţe în sensul 
excluderii din valoarea de inventar a clădirii a centralei termice şi instalaţiei de curenţi slabi, 
impunându-se aşadar neluarea în considerare a valorii acestor instalaţii la stabilirea impozitului 
datorat de reclamantă pentru clădirea respectivă. 

Totodată, în raport de soluţia de admitere în parte a acţiunii introductive, se apreciază că în 
mod corect a procedat judecătorul fondului la acordarea în parte a cheltuielilor de judecată suportate 
de partea pârâtă. 

În consecinţă, în raport cu cele arătate mai sus, Curtea apreciază că soluţia  Tribunalului 
Constanţa este temeinică şi legală, recursul formulat de pârâta urmând a fi respins ca nefondat, în 
temeiul art. 312 al. 1 Cod de Procedură Civilă. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 alin.1 C.pr.civ., dată fiind şi soluţia de respingere a 
ambelor recursuri, instanţa va obliga recurenta-reclamantă la plata către recurentul-intimat a sumei 
de 186 lei reprezentând cheltuieli de judecată suportate în faza recursului. 
 

50. Anulare decizie de imputare. Semnare angajament înainte de începerea cursurilor 
de formare inițială. Restituire cheltuieli de întreținere efectuate in timpul școlarizării ca 
urmare a nerespectării angajamentului semnat. 
 

Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 360/2002 
Ordinul MAI nr. 300/21.06.2004 
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Potrivit Ordinului 300/21.06.2004 privind activitatea de management resurse umane în unităţile 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, personalul care urmează cursuri de formare iniţială sau de 
pregătire continuă este obligat să încheie angajamente autentificate până cel târziu la data începerii 
cursurilor (art. 25 alin. 1). Aceste angajamente se completează la structurile de resurse umane şi, după 
autentificare, se introduc în dosarul personal – art. 25 alin.2. 

Se constată că obligaţia de a încheia angajamentul aparţine persoanei care efectuează cursul, astfel 
că începerea cursului fără încheierea anterioară a unui angajament constituie o acceptare a condiţiilor 
cerute de lege, chiar dacă angajamentul se încheie ulterior. Ordinul citat nu prevede sancţiuni pentru 
încheierea ulterioară începerii cursului a angajamentului. 

Instanţa apreciază că reclamanta nu a urmat un „program de pregătire continuă”, ci un „curs de 
formare iniţială”, obligaţia sa fiind de a încheia un Angajament pe 10 ani, potrivit art. 25 alin. 3 din Ordin. 
De altfel, Angajamentul pe 10 ani este şi cel completat şi semnat conform legii, înainte de începerea cursului. 

Fiind stabilită această obligaţie, se constată că Angajamentul nu a fost respectat, reclamanta 
încetându-şi raporturile de serviciu din motive imputabile (fapt necontestat), prin demisie, la 01.01.2011. Se 
naşte astfel obligaţia reclamantei de a acoperi pagubele angajatorului prin restituirea cheltuielilor de 
întreţinere pe timpul şcolarizării potrivit angajamentului, conform Ordinului MAI nr. 1122/2006. 

 
Decizia civilă nr. 498/CA/08.05.2014 

                           Dosar nr. 185/36/2012* 
 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la 10.08.2011, reclamanta [...] a 
chemat în judecată Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa pentru anularea deciziei 
de imputare nr. 725684/29.03.2011; a angajamentului nr. 1691602 din 12.03.2007, suspendarea 
executării deciziei de imputare, cu cheltuieli de judecată. 

 În fapt, arată că a fost încadrată prin concurs în statul de organizare al IJFP Constanţa – 
Grup Nave Mangalia în funcţia de agent III. 

 În perioada 10.04.2006-16.06.2006 şi 08.01.2007-04.05.2007 a urmat cursul de iniţiere în 
carieră pentru agenţii recrutaţi din sursă externă desfăşurat de Şcoala de Formare Iniţială şi 
Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Constanţa. 

 La 01.01.2011 a încetat raporturile de serviciu în temeiul disp. art. 69 lit. f din Legea 
360/2002. 

 Ca urmare a încetării raporturilor de serviciu i s-a imputat suma de 10.549 lei. 
 Motivele de nelegalitate invocate în referire la decizia de impunere sunt: 
 1. Temeiul juridic al deciziei de impunere îl reprezintă OG 121/1998 privind răspunderea 

militarilor. 
  Conform art. 1 din Legea 360/2002  arată că are calitatea de funcţionar public civil şi 

nicidecum de militar astfel că în speţă erau aplicabile reglementările prevăzute în Statutul 
Poliţiştilor, Legea 188/1999 şi Codul Muncii. 

 2. Se arată că nu a fost citată în faţa comisie de cercetare administrativă din cadrul IJPF 
Constanţa cf. art. 23 alin. 3 Legea 121/1998, fiindu-i încălcat dreptul la apărare. 

 În urma formulării contestaţiei împotriva deciziei de impunere i s-a comunicat că a semnat 
angajamentul nr. 1691602/12.03.2007 despre care arată că nu îl deţine. 

 3. Conform Adeverinţei nr. 1731585/23.05.2011 reiese că a urmat cursuri de iniţiere de 50 
de zile în 2006 şi 85 zile în 2007, totalizând 6 luni de curs. În decizia de imputare se solicită în 
mod nejustificat cheltuieli de întreţinere pe timpul şcolarizării pentru o perioadă de 13 luni. 

 Întrucât a fost angajată direct pe funcţie arată că nu-i sunt aplicabile disp. art.25 alin. 3 
O.M.A.I. 300/2004 ci art. 25 alin. 6 în sensul că pentru anul 2006 trebuia încheiat un angajament 
de 2 ani, iar pentru anul 2007 un angajament de 3 ani. 

Solicită astfel să se constate nulitatea absolută a angajamentului pe care l-a semnat pe 10 
ani în anul 2006, înregistrat în anul 2007. 
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 Mai mult, prin OUG 54/2001 s-a reglementat faptul că cei care îşi vor da demisia începând 
cu 21.06.2011 până la finele anului vor fi exoneraţi de la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul 
şcolarizării. 

 Reclamanta arată că pe timpul cursurilor nu a beneficiat de şcolarizare primind doar 
salariul. 

 În dovedirea acţiunii depune înscrisuri. 
 Pârâta prin întâmpinare a solicitat respingerea acţiunii. 
 Reclamanta şi-a dat demisia la 24.12.2010 devenind aplicabile disp. OMAI 1122/2006 

motiv pentru care a fost obligată să restituie cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării 
calculate conform art. 9 OMAI 1122/2006. 

 Cu privire la comunicarea actelor existente la dosarul de cercetare administrativă, conform 
Instrucţiunii MAI 830/1999 organul de cercetare administrativă era obligat să prezinte 
reclamantului procesul verbal în faza de concept  şi să-i ceară să-şi exprime eventuale obiecţiuni. 

 În speţă, atât procesul verbal în faza de concept cât şi documentele anexe au fost aduse la 
cunoştinţa reclamantului la 24.02.2011, care la 11.03.2011 a formulat obiecţiuni care au fost 
examinate de comise. 

 La 24.11.2011 reclamanta şi-a precizat acţiunea în sensul că solicită  anularea 
Hotărârii 50/2011 şi pe cale de consecinţă şi anularea actelor subsecvente, fiind introdus în 
cauză în calitate de pârât MAI. 

 Prin Sentinţa civilă nr. 6/12.01.2012 Tribunalul Constanţa şi-a declinat competenţa în 
favoarea Curţii de Apel Constanţa care, la rândul ei, prin sentinţa civilă nr.  186/2012 şi-a declinat 
competenţa în favoarea Tribunalului. 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia 3386/2012, a stabilit competenţa în favoarea 
Curţii de Apel Constanţa. 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel cu nr. 185/36/2012 iar prin încheierea nr. 
80/07.03.2013, în temeiul art. IV raportat la art. XXIII din legea nr. 2/2013 a fost înaintat 
Tribunalului Constanţa - secţia Contencios administrativ. 

 Pârâta MAI a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii – 
arătând că prin hotărârea nr. 50/12.07.2011 a soluţionat contestaţia reclamantei  iar potrivit legii 
contenciosului administrativ acest din urmă act poate face obiectul controlului de legalitate - 
excepţia lipsei procedurii prealabile, excepţia tardivităţii introducerii acţiunii – pentru depăşirea 
termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. 1 din legea nr. 554/2004 -, iar pe fondul cauzei a 
solicitat  respingerea cererii. 

La termenul din 13.06.2013 reclamanta îşi precizează acţiunea arătând că obiectul acesteia 
îl constituie anularea hotărârii nr. 50/2011 şi, pe cale de consecinţă, a tuturor actelor subsecvente, 
cererea privind anularea angajamentului nr. 1691602/2007 şi celelalte solicitări urmând a fi avute 
în vedere ca apărări de fond. Se arată totodată că nu se mai susţine cererea de suspendare a 
executării actului atacat, instanţa luând act de această solicitate prin încheierea din 11.07.2013. 

 Prin aceeaşi  Încheiere din 13.06.2013 instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii, 
excepţia lipsei procedurii prealabile şi excepţia tardivităţii, invocate de MAI prin întâmpinare. 

Prin sentinţa civilă nr. 4383/21 noiembrie 2013 s-a admis acţiunea şi s-a anulat  
Hotărârea nr.50/12.07.2011 emisă de M.I.R.A. – Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor şi actele 
subsecvente, respectiv Hotărârea nr. 725968/11.05.2011 emisă de Camera de Soluţionare a 
Contestaţiilor din I.P.J. Constanţa şi decizia de impunere 725684 din 29.03.2011 emisă de I.S.P.F. 
Constanţa.  

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
Reclamanta a fost încadrată la 01.04.2006 din sursă externă la IJFP Constanţa iar prin 

dispoziţia S6722558/24.12.2012 i-a încetat raportul de serviciu cf. art. 69 lit. f Legea 360/2002 
începând cu 01.01.2011. 
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 În perioada 10.04.2006-16.06.2006, 08.01.2007-04.05.2007 a urmat cursuri de iniţiere în 
carieră la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Constanţa. 

 Pârâta a socotit că reclamantul nu a respectat angajamentul nr. …/17.04.2006 prin care s-a 
obligat ca după absolvirea cursului de iniţiere în carieră să îndeplinească  serviciu timp de minim 
10 ani, motiv pentru care în urma cercetării administrative s-a stabilit vinovăţia reclamantei şi 
obligaţia de reparare a prejudiciului de 10544 lei, reprezentând cheltuieli de întreţinere pe timpul 
şcolarizării, fiind emisă decizie de impunere. 

 Prin Hotărârea 72568/11.05.2011 Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor a respins 
contestaţia reclamantei împotriva deciziei de imputare, iar prin Hotărârea 50/2011 Comisia de 
Jurisdicţie a imputaţiilor a respins plângerea reclamantei. 

 Obiectul prezentei acţiuni îl reprezintă anularea Hotărârii 50/2011 şi a actelor subsecvente. 
 Cu privire la temeiul de drept invocat în decizia de impunere, respectiv OG 121/98, se 

reţine că  susţinerile reclamantei sunt nefondate. 
 Reclamanta avea calitatea de funcţionar public cu statut special. Conform art.  63 Legea 

360/2012, poliţistul răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii potrivit legislaţiei 
personalului civil din MAI. OG nr. 121/98 se aplică şi personalului civil din cadrul instituţiei. 

 Prin urmare, în raport de aceste dispoziţii, este evident că reclamantei îi erau aplicabile 
dispoziţiile OG 121/1998. 

 Cu privire la nerespectarea disp. art. 23 alin. 3 OG nr. 121/1998 se reţine: 
 Procesul verbal de cercetare administrativă în faza de concept a fost întocmit la 22.02.2011, 

reclamanta fiind invitată să se prezinte la 24.02.2011 pentru a lua cunoştinţă de acest înscris. 
 În urma comunicării procesului verbal în faza de concept, reclamanta a formulat obiecţiuni 

la 11.03.2011. 
 În procesul verbal în forma finală întocmit la 15.03.2011 şi comunicat reclamantei la 

17.03.2011, comisia de cercetare administrativă a analizat obiecţiunile formulate de reclamantă la 
11.03.2011 în sensul că le-a admis în parte, refăcându-se baza de calcul. 

 Prin urmare, în raport de aceste aspecte nu se poate reţine că nu s-au respectat disp. art. 23 
alin. 3 OG nr. 121/1998, întrucât  reclamanta a fost citată până la finalizarea procesului verbal de 
cercetare administrativă, obiecţiunile scrise formulate au fost analizate, parte din ele fiind admise. 

 Conform Instrucţiunii nr. 830/1999 referitoare la art. 23 OG nr. 121/1998, organul de 
cercetare administrativă este obligat să prezinte celor în cauză procesele verbale în faza de concept 
şi să le ceară să exprime eventuale obiecţiuni care, dacă sunt juste, organele de cercetare vor 
modifica procesul verbal în mod corespunzător (pct. 97). 

Instanţa apreciază că pârâta a respectat disp. art. 23 alin. 32 OG nr. 121/1998,  dar şi 
Instrucţiunile  nr. 830/1999. 

Cu privire la angajamentele semnate de reclamantă şi valoarea sumei imputate instanţa 
apreciază că susţinerile reclamantei sunt fondate. 

În speţă reclamanta a fost încadrată din  sursă externă la 01.04.2006. 
Conform art. 66 alin. 2 Legea 360/2002 raportul de serviciu al poliţistului ia naştere  odată 

cu acordarea primului grad profesional. 
Reclamanta a fost numită în funcţia de agent III la IJPF la 01.04.2006, dată la care s-a 

născut raportul de serviciu. 
În acord cu disp. art. 10 alin. 2 Legea 360/2002 care arată că în primul an de activitate 

poliţiştii încadraţi direct trebuie să urmeze un curs de formare  în instituţiile de învăţământ ale 
MAI, reclamanta a urmat cursuri: modul I în perioada 10.04.2006 - 16.06.2006 (50 zile), modul II  
în perioada 08.01.2007 - 04.05.2007(25 zile). 

Reclamanta a semnat un angajament la 04.03.2006 înregistrat sub nr.  473389/10.04.2006 
prin care s-a obligat ca după absolvirea cursurilor de iniţiere să îndeplinească serviciul pe o 
perioadă de minim 5 ani la instituţia pârâtă. 
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În cadrul cercetării administrative pârâta s-a prelevat de un alt angajament semnat de 
reclamantă la 07.04.2006 care însă nu a fost înregistrat înainte de începerea cursurilor, ci ulterior, 
la 12.03.2007. 

Conform art. 25 alin. 1 din Ordinul nr. 300/2004 reclamantul era obligat să încheie 
angajamentul până cel târziu la începerea cursurilor. 

În cadrul probei cu interogatoriu pârâta a arătat că angajamentul a fost semnat la 
07.04.2006 şi înregistrat ulterior fără a explica motivele ce au determinat înregistrarea 
angajamentului la 12.03.2007. 

Instanţa are în vedere că angajamentul de 10 ani, înregistrat ulterior în 2007, invocat de 
pârâtă în condiţiile în care există un angajament de 5 ani semnat şi înregistrat până la începerea 
cursurilor respectiv la 10.04.2006, nu are relevanţă juridică întrucât legea aplicabilă în cauză este 
Ordinul 300/2004 care reglementează procedura de a desfăşura activitate în continuare în funcţie 
de numărul de zile. 

Conform art. 25 alin. 3, perioada de 10 ani se aplică persoanelor care urmează cursurile de 
formare iniţială organizate de instituţiile de învăţământ ale MAI, pentru a deveni poliţişti. 

În speţă, reclamanta a început activitatea fiind funcţionar  cu statut special – agent III la 
01.04.2006 şi a început cursurile la 10.04.2006 în raport de art. 10 alin. 2 Legea 360/2002. 

În concluzie, se apreciază că reclamanta, având calitatea de poliţist încadrat direct, a urmat 
cursurile conform art. 10 din Legea 360/2002. Prin urmare, nu se poate reţine că aceasta a urmat 
cursuri pentru a deveni poliţist, caz în care trebuia să semneze angajamentul de 10 ani. 

Faţă de aceste aspecte, instanţa apreciază că în speţă reclamantei îi sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 25 alin. 5 OMAI 300/2004. 

Cum în speţă reclamanta a început raportul de serviciu  la 01.04.2006 urmând în primul an 
de activitate cursuri de formare conform art. 10 alin. 2 Legea 360/2002, respectiv 50 de zile în 
perioada 10.04.2006 – 16.06.2006 şi 85 de zile în perioada 08.01.2007-04.05.2007, având în 
vedere art. 25 alin. 5, reclamanta era obligată să încheie angajament de 5 ani. 

Raportat la aceste dispoziţii legale instanţa reţine că la data încetării raportului de serviciu, 
respectiv 01.01.2011, reclamanta nu mai era obligată să restituie cheltuielile de  întreţinere pe 
timpul salarizării întrucât termenul de 5 ani prevăzut de art. 25 alin. 5 OMAI 300/2004 se împlinise 
la sfârşitul anului 2010 (angajamentul pentru cursul din  anul 2006 este pentru o perioadă de 2 ani, 
angajamentul pentru cursul din 2007  este pentru o perioadă de 3 ani). 

Un alt aspect pe care pârâta l-a ignorat în momentul calculării pagubei îl reprezintă adresa 
nr. 1730261/24.01.2011 emisă de SFICPPF Constanţa care arăta că pentru reclamantă nu a fost 
asigurată cazarea, nu a fost angrenată în echiparea poliţistului, nu au fost decontate cheltuieli de 
transport, iar hrănirea s-a efectuat în regim de popotă, contravaloarea hranei fiind suportată de 
reclamantă, astfel că în conformitate cu OMAI 1122/2003 nu s-au înregistrat cheltuieli pentru 
perioada cursurilor. 

În condiţiile în care SFICPPF Constanţa arată că nu au nici o pretenţie cu privire la 
cheltuielile de şcolarizare întrucât nu s-a asigurat transport, echipament, iar contravaloarea hranei a 
plătit-o reclamanta, în mod nejustificat pârâta a stabilit valoarea pagubei motivat de faptul că toate 
aceste cheltuieli pentru care şcoala nu are pretenţii întrucât nu au existat, au fost suportate de IJPF 
Constanţa. 

Instanţa reţine că pârâta, deşi susţine că a făcut plăţi pentru cheltuielile de şcolarizare, nu a 
făcut dovada acestor plăţi, în condiţiile în care cel ce era în măsură să solicite plata, respectiv 
SFICPPF Constanţa, arată că nu are pretenţii, cheltuielile fiind inexistente. 

În condiţiile în care în formula de calcul  invocată de pârât reglementată de art. 9 OMAI 
1122/2006 se găsesc cheltuieli despre care SFICPPF Constanţa afirmă că nu s-au înregistrat 
(cazare, echipare, hrană, transport), se apreciază că pârâta, în mod nejustificat, a stabilit valoarea 
pagubei pretinsă a fi suportată de instituţie din culpa reclamantei care nu a respectat un angajament 
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de 10 ani reţinut de instanţă ca fiind greşit întocmit,  cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 25 
OMAI 300/2004. 

Cu privire la OG 54/2011 instanţa reţine că aceasta nu este aplicabilă reclamantei întrucât 
aceasta a încetat raportul de serviciu la 01.01.2011, iar art. 2 se referă la perioada cuprinsă între 
16.06.2011-31.12.2011. 

 În baza art. 274 Cod procedură civilă a obligat pârâţii, în solidar, la plata cheltuielilor de 
judecată  în valoare de 800 lei – onorariu avocaţial. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs GARDA DE COASTĂ şi 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, care au criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică, 
invocând prevederile art. 20 din Legea nr. 554/2004 raportat la prevederile art. 299 si art. 304 
pct.9, Cod procedură civilă. 

Prin recursul său GARDA DE COASTĂ a solicitat admiterea acestuia, modificarea în tot 
sentinţei recurate, rejudecarea cauzei în fond şi respingerea acţiunii ca neîntemeiată, pentru 
următoarele motive : 

  Însăşi instanţa de fond menţionează faptul că art. 25 din O.M.A.I. nr. 300/2004 stabileşte că 
înaintea începerii cursurilor poliţistul trebuie să încheie cu  instituţia  un angajament prin care se 
obligă să îndeplinească serviciul în unitatea în care a fost încadrat, dar cu toate acesta apreciază 
fără temei legal că acesta nu are relevanţă juridică deoarece a fost semnat de către reclamantă în 
data de 07.04.2006 şi înregistrat la data de 12.03.2007.  

Analizând probatoriul aflat la dosarul cauzei se poate observa faptul că angajamentul 
semnat de către reclamantă este datat la 07.04.2006, dată la care reclamanta şi-a exprimat acordul 
unilateral de voinţă de a desfăşura activitatea în cadrul structurilor Poliţiei de Frontieră, şi se 
angaja ca în cazul în care va fi îndepărtată din instituţie din motive imputabile acesteia, să restituie 
cheltuielile de întreţinere. 

Instanţa de fond, aflându-se în eroare în ceea ce priveşte tipul cursului urmat de către 
reclamantă, apreciază fără temei că aceasta a participat la programe de pregătire continuă, cursuri 
prevăzute la art. 25 alin. 5 din O.MAI. nr. 300/2004. 

După cum se poate observa din angajamentul semnat de către reclamantă la data de 
07.04.2006, tipul cursului absolvit este de iniţiere în carieră în conformitate cu prevederile art. 66 
alin. 2 coroborat cu art. 10 alin. 2 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările 
şi completările ulterioare.  

Fără argumente juridice instanţa de fond apreciază în sentinţa atacată că durata cursului a 
fost defalcată în două module desfăşurate între perioadele 10.04.2006-16.06.2006 (50 de zile) şi 
08.01.2007 - 04.05.2007 (85 de zile). Cursul s-a desfăşurat în perioada 10.04.2006 - 04.05.2007, 
între cele două module teoretice reclamanta desfăşurând activitate practica la structura unde a fost 
repartizată.  

Mergând chiar pe eroarea instanţei în ceea ce priveşte felul cursului absolvit de către 
reclamantă şi apreciind că acesteia îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 25 alin. 5 din O.M.A.I. nr. 
300/2004, perioada cursului depăşeşte 91 de zile, iar angajamentul se încheie pentru o perioadă de 
cel puţin 5 ani. 

O altă eroare pe care instanţa de fond o face prin soluţia pronunţată este cea referitoare la 
modalitatea de calcul a pagubei.  

Potrivit dispoziţiilor art. 1 lit. c din O.M.A.I. nr. 1122 din 05.01.2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării, a 
cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfecţionare, stagii de 
practică, în ţară şi străinătate şi modul de recuperare a acestora de la persoanele care nu-şi respectă 
angajamentele încheiate „sunt obligaţi să restituie cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării 
potrivit angajamentului încheiat şi în condiţiile prevăzute în prezentele norme cadrele militare în 
activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ care, din motive 
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imputabile lor, nu au îndeplinit serviciul în unităţile la care au fost încadraţi şi, după caz, mutaţi 
ulterior, pe perioada stabilită prin angajament." 

Dispoziţiile art. 3 din OMAI nr.1122/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării, a cheltuielilor efectuate pe perioada 
cursurilor/programelor de specializare, perfecţionare, stagii de practică, în ţară şi străinătate şi modul 
de recuperare a acestora de la persoanele care nu-şi respectă angajamentele încheiate, precizează în 
mod explicit sintagma cheltuieli de întreţinere pe timpul şcolarizării în cazul elevilor şcolilor de 
formare, a agenţilor de poliţie şi absolvenţii acestora care nu respectă angajamentele semnate în baza 
prevederilor Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, „cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării" reprezintă cheltuielile efectuate cu 
hrănirea, echiparea, cazarea pe timpul studiilor, transportul dus-întors in timpul vacanţelor şi alte 
drepturi de natura sumelor efectiv primite cu titlul de drepturi salariale. 

Prin alte drepturi se înţeleg sumele efectiv primite reprezentând drepturi salariale. 
Prin "motive imputabile" se înţelege pentru poliţişti - „încetarea raporturilor de serviciu în 

perioada de angajament în cazurile prevăzute la art. 69, lit. d, f, g, h, i, k si I din Legea nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare". 

În situaţia reclamantei, încetarea raporturilor de serviciu a avut loc prin demisie conform art. 
69 alin.1 lit. f) din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, ceea ce constituie un motiv 
imputabil în condiţiile O.M.A.I. nr. 1122/2006, iar recuperarea cheltuielilor de întreţinere efectuate 
cu contestatoarea pe timpul cât a fost şcolarizată, este o măsură temeinică şi legală. 
 Prin recursul său, Ministerul Afacerilor Interne a solicitat modificarea în tot a hotărârii 
recurate şi  respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

Arată că instanţa de fond, în mod eronat, a reţinut faptul că: "în speţă, reclamantei îi sunt 
aplicabile dispoziţiile art.25 alin. (5) din Ordinul M.A.I. nr.300/2004. " 

Referitor la momentul încheierii angajamentului, instanţa de fond se contrazice singură, 
menţionând în primul rând faptul: „conform art. 25 alin. (1) din Ordinul M.A.I. nr. 300/2004 
reclamanta era obligată să încheie angajamentul până cel târziu la începerea cursurilor" (pag. 4 
alin.2 din hotărârea recurată), ulterior (la aceeaşi pagină, alin.4, teza a doua) apreciază că, 
„angajamentul de 10 ani, (...) nu are relevantă juridică întrucât legea aplicabilă în cauză este Ordinul 
M.A.I. 300/2004 care reglementează procedura  de a desfăşura activitatea în continuare în funcţie de 
numărul de zile. 

Analizând probatoriul aflat la dosarul cauzei se observă clar faptul că angajamentul semnat 
de către reclamantă este datat la 07.04.2006, dată la care reclamanta şi-a exprimat acordul unilateral 
de voinţă de a desfăşura activitatea în cadrul structurilor Poliţiei de Frontieră, şi se angaja ca în cazul 
în care va fi îndepărtată din instituţie, din motive imputabile acesteia, să restituie cheltuielile de 
întreţinere. 

În conformitate cu prevederile art. 66 alin. (2) din Legea 360/2002 privind Statutul 
poliţistului, „Raportul de serviciu al poliţistului ia naştere o dată cu acordarea primului grad 
profesional" în speţa 01.04.2006. 

Referitor la cursul urmat de reclamantă, instanţa de fond face confuzie între programe de 
pregătire continuă şi cursuri de formare iniţială, aceasta aplicând greşit prevederile art. 25 alin. (5) 
din Ordinul M.A.I.  nr. 300/2004 cu referire la „programe de pregătire continuă finanţate din bugetul 
M.A.I. contrar celor absolvite de reclamantă - „cursuri de formare iniţială- art. 25 alin. (1) din 
Ordinul M.A.I. nr. 300/2004 coroborat cu art. 10 alin. (2) din Legea 360/2002 privind Statutul 
poliţistului. 

Astfel, în angajamentul semnat de reclamantă la data de 07.04.2006, tipul cursului absolvit 
este de iniţiere în carieră, conform prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea 360/2002 privind Statutul 
poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. 
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De asemenea, fără argumente juridice, instanţa de fond apreciază în mod greşit că durata 
cursului a fost defalcată în două module desfăşurate între perioadele 10.04.2006 - 16.06.2006 (50 de 
zile) şi 08.01.2007- 04.05.2007 (85 de zile), când de fapt, durata cursului menţionată în ambele 
angajamente s-a desfăşurat în perioada 10.04.2006 - 04.05.2007. 

 În perioada cuprinsă între cele două module teoretice, reclamanta a desfăşurat activitate 
practică la structura unde a fost repartizată, în acest sens, cursul de iniţiere în carieră, desfăşurat la 
Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Constanţa, are durata de 
un an de zile - (10.04.2006 - 04.05.2007). 

O altă eroare pe care instanţa de fond a reţinut-o în hotărârea recurată este cea referitoare la 
existenţa pagubei şi modalitatea de calcul a acesteia. 

Aşa cum s-a precizat şi în faţa instanţei de fond, cheltuielile de întreţinere pe timpul 
şcolarizării au fost suportate de către Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanta şi nu 
de către Şcoala de Formare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Anexa la Ordinul M.A.I. nr. 1122 din 05.01.2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul 
şcolarizării, a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, 
perfecţionare, stagii de practică, în ţară şi străinătate şi modul de recuperare a acestora de la 
persoanele care nu-şi respectă angajamentele încheiate „sunt obligaţi să restituie cheltuielile de 
întreţinere pe timpul şcolarizării, potrivit angajamentului încheiat şi în condiţiile prevăzute în 
prezentele norme: c) cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici absolvenţi ai 
instituţiilor de învăţământ care, din motive imputabile lor, nu au îndeplinit serviciul în unităţile la 
care au fost încadraţi şi, după caz, mutaţi ulterior, pe perioada stabilită prin angajament" 

Prin sintagma „cheltuieli de întreţinere pe timpul şcolarizării” - art. 3 lit. e) din Ordinul 
M.A.I. nr. 1122/05.01.2006, se înţelege şi cele referitoare la recuperarea altor drepturi de natura 
sumelor efectiv primite cu titlul de drepturi salariale, aspect prevăzut în Nota din subsolul art. 3, 
pagina 6 din Ordinul M.A.I. nr. 1122/05.01.2006 (act normativ depus la dosarul cauzei). 

Astfel, prin expresia „alte drepturi” se înţelege sumele efectiv primite de reclamantă 
reprezentând drepturi salariale. 

Cu privire la "motive imputabile", dispoziţiile art. 4 lit. c) din Ordinul M.A.I. nr. 
1122/05.01.2006, fac referire la „încetarea raporturilor de serviciu în perioada de angajament în 
cazurile prevăzute la art. 69, lit. d, f, g, h, i, k si l din Legea nr. 360/2002, privind Statutul 
poliţistului cu modificările şi completările ulterioare " 

Cum încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantei a avut loc prin demisie, instituţia 
angajatoare este în mod legal îndreptăţită să recupereze cheltuielile de întreţinere efectuate de 
reclamantă (drepturile de natură salarială), pe timpul cât a fost şcolarizată, în baza angajamentului 
semnat de aceasta. 

 Intimata reclamantă  [...] a formulat întâmpinare prin  care a solicitat respingerea 
recursului ca neîntemeiat și menţinerea hotărârii nr. 4383/C din data de 21.11.2013 pronunţată de 
Tribunalul Constanța ca fiind temeinică și legală. 

Critica recurentei vizează Angajamentul încheiat pe o durata de 10 ani, angajament ce a fost 
semnat la data de 07.04.2006 și înregistrat de către recurentă la aproximativ 1 an de la data semnării, 
respectiv la data de 12.03.2007. 

Recurenta susţine că acest angajament ar fi fost aplicabil, excluzând Angajamentul încheiat 
pe 5 ani, semnat și înregistrat in mod corect și legal, la data de 06.04.2006 si înregistrat la data de 
10.04.2006. 

Aşa cum bine a reţinut instanţa de fond, acest angajament pe o perioada de 10 ani nu îi este 
aplicabil deoarece trebuie încheiat doar de către cei care urmează cursuri de formare iniţiala pentru a 
deveni poliţişti, ceea ce nu este cazul deoarece, aşa cum rezultă din Adeverinţa nr. 744001 din data 
de 03.01.2011, a fost angajată din sursă externă DIRECT pe funcţia de agent III Ture Serviciu. 
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Aşadar, cum cursurile de formare profesională au început la data de 10.04.2006, 
angajamentul trebuia semnat şi înregistrat până la aceea dată şi nu ulterior. 

Singurul Angajament legal și valabil este Angajamentul încheiat pe o perioada de 5 ani, 
angajament semnat la data de 06.04.2006 şi înregistrat până la data începerii cursurilor, respectiv la 
data de 10.04.2006. 

Cu privire la al doilea motiv de recurs, respectiv la cheltuielile de întreţinere pe timpul 
şcolarizării, solicită să fie înlăturat ca neîntemeiat, deoarece termenul de 5 ani se împlinise deja la 
sfârşitul anului 2010. 

Recursul a fost admis în temeiul art. 3041, art. 312 alin. 1, 2 şi 3 C.pr.civ., aplicabil în 
raport de data înregistrării cererii, respectiv 10.08.2011, pentru următoarele considerente: 

În speţă, prima instanţă a reţinut că reclamantei îi erau aplicabile dispoziţiile OG 121/1998, 
că  s-au respectat disp. art. 23 alin. 3 OG nr. 121/1998, întrucât reclamanta a fost citată până la 
finalizarea procesului verbal de cercetare administrativă, obiecţiunile scrise formulate fiind 
analizate, parte din ele fiind admise, iar OG nr. 54/2011 nu îi era aplicabilă reclamantei întrucât 
aceasta a încetat raportul de serviciu la 01.01.2011, iar art. 2 se referă la perioada cuprinsă între 
16.06.2011-31.12.2011. 

Acţiunea a fost admisă însă raportat la angajamentele semnate de reclamantă şi valoarea 
sumei imputate, instanţa apreciind că aceste susţineri ale reclamantei sunt fondate. 

Recursurile vizează aceste aspecte, urmând a fi analizate împreună, motivele de recurs fiind 
comune. 

În fapt, reclamanta a fost încadrată la 01.04.2006 din sursă externă la IJFP Constanţa. 
Potrivit art. 10 alin. 2 din legea nr. 360/2002 „În primul an de activitate, poliţiştii încadraţi 

direct trebuie să urmeze un curs de formare în instituţiile de învăţământ ale Ministerului 
Administraţiei şi Internelor” iar potrivit art. 66 alin. 2 „raportul de serviciu al poliţistului ia naştere o 
dată cu acordarea primului grad profesional”. 

Potrivit Ordinului 300/21.06.2004 privind activitatea de management resurse umane în 
unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, personalul care urmează cursuri de formare 
iniţială sau de pregătire continuă este obligat să încheie angajamente autentificate până cel târziu la 
data începerii cursurilor (art. 25 alin. 1). Aceste angajamente se completează la structurile de resurse 
umane şi, după autentificare, se introduc în dosarul personal – art. 25 alin.2. 

Se constată că obligaţia de a încheia angajamentul aparţine persoanei care efectuează cursul, 
astfel că începerea cursului fără încheierea anterioară a unui angajament constituie o acceptare a 
condiţiilor cerute de lege, chiar dacă angajamentul se încheie ulterior. Ordinul citat nu prevede 
sancţiuni pentru încheierea ulterioară începerii cursului a angajamentului. 

Art. 25 alin. 3 din Ordin prevede că Angajamentul faţă de instituţie se încheie pe 10 ani 
pentru persoanele care urmează cursurile de formare iniţială organizate de instituţiile de 
învăţământ ale MAI pentru a deveni poliţişti iar art. 25 alin. 5 prevede că în cazul în care se urmează 
programe de pregătire continuă, în ţară sau străinătate, finanţate din bugetul MAI ori dacă în 
această perioadă au fost achitate drepturi salariale, sau alte drepturi pentru participarea la astfel de 
programe, angajamentul se  încheie  pentru perioade diferite în funcţie de durata cursului de 
pregătire continuă, angajamentul putând fi pe o perioadă de 5 ani sau mai mult în cazul în care 
cursul durează 91 de zile sau mai mult. 

În speţă, reclamanta a urmat un curs (instanţa va stabili natura cursului în funcţie de 
prevederile legale enunţate) începând cu 10.04.2006 până la 04.05.2007. 

În ceea ce priveşte durata cursului, reclamanta afirmă că acesta s-a desfăşurat în două 
module, respectiv 10.04.2006 - 16.06.2006 (50 de zile) şi 08.01.2007 - 04.05.2007 (85 de zile) în 
timp ce unitatea angajatoare afirmă că reclamanta a urmat un curs cu durata de un an în perioada 
10.04.2006-04.05.2007, cursul având două module teoretice – în perioadele precizate de reclamantă 
– şi un modul practic – între cele două module teoretice. 
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Având în vedere adeverinţa nr. 1731585/23.05.2011, certificatul de absolvire  nr. 
10115/03.03.2008, foaia matricolă nr. 8255506 şi angajamentele semnate de reclamantă, instanţa 
constată că reclamanta a urmat un curs cu durata de un an între 10.04.2006 - 04.05.2007, 
cuprinzând module teoretice şi un modul de practică. 

În scopul îndeplinirii cerinţelor Ordinului nr. 300/21.06.2004, reclamanta a completat şi 
semnat pentru acelaşi curs două angajamente (fapt confirmat de aceasta), respectiv: 

1. La data de 07.04.2006 a semnat un angajament pentru 10 ani (curs de iniţiere în carieră), 
angajament înregistrat  la data de 12.03.2007; 

2. La data de 06.09.2006 a semnat un angajament pentru 5 ani (curs de iniţiere în carieră) , 
acesta fiind înregistrat la data de 10.04.2009 (şi nu cum a reţinut prima instanţă că a fost semnat la 
04.03.2006 şi înregistrat la 10.04.2006). 

În raport de prevederile Ordinului mai sus citat şi de natura cursului urmat de către 
reclamantă, instanţa va analiza cele două Angajamente, urmând a lua în considerare angajamentul 
încheiat în condiţiile legii. 

Astfel, anterior începerii cursului a fost semnat angajamentul pe 10 ani (07.04.2006), cel 
pentru 5 ani fiind încheiat mult după începerea cursului, în perioada de practică. 

Ambele angajamente au fost înregistrate ulterior, cel pe 10 ani înainte de finalizarea cursului, 
cel pe cinci ani mult după finalizarea cursului. 

Data înregistrării însă nu este relevantă, Ordinul prevăzând obligaţia ca Angajamentul să fie 
încheiat cel târziu la data începerii cursului. Atâta timp cât cursantul completează şi semnează 
angajamentul la structura de resurse umane  din unităţile MAI care au efectuat recrutarea, obligaţia 
este îndeplinită. 

Relevantă în acest caz pentru identificarea Angajamentului încheiat în condiţiile legii, 
este stabilirea naturii cursului urmat de către reclamantă. 

Astfel, aceasta a fost angajată direct  din sursă externă, având obligaţia de a urma un curs de 
formare, potrivit art. 10 alin. 2 din legea nr. 360/2002. Legiuitorul a prevăzut astfel că, deşi 
angajarea este făcută direct, este necesar a fi urmat un curs de formare, existând diferenţe de atribuţii 
între diferitele unităţi MAI. Cursul de formare nu poate fi confundat cu un curs de pregătire continuă 
care presupune îmbunătăţirea abilităţilor deja existente. 

De asemenea, din angajamentele semnate de către reclamantă rezultă că aceasta a urmat un 
curs de  „iniţiere în carieră”. 

De asemenea, Certificatul de absolvire  nr. 10115/03.03.2008 specifică faptul că reclamanta 
a urmat un curs de „iniţiere în carieră a agenţilor Poliţiei de Frontieră proveniţi din sursă externă”. 

Faţă de aceste înscrisuri, instanţa apreciază că reclamanta nu a urmat un „program de 
pregătire continuă”, ci un „curs de formare iniţială”, obligaţia sa fiind de a încheia un 
Angajament pe 10 ani, potrivit art. 25 alin. 3 din Ordin. De altfel, Angajamentul pe 10 ani este şi 
cel completat şi semnat conform legii, înainte de începerea cursului. 

Fiind stabilită această obligaţie, instanţa constată că Angajamentul nu a fost respectat, 
reclamanta încetându-şi raporturile de serviciu din motive imputabile (fapt necontestat), prin 
demisie, la 01.01.2011. 

Se naşte astfel obligaţia reclamantei de a acoperi pagubele angajatorului prin restituirea 
cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării potrivit angajamentului, conform Ordinului MAI nr. 
1122/2006. 

Art. 3 lit. e) din Ordin reglementează ceea ce se înţelege prin „cheltuieli de întreţinere” în 
cazul persoanelor din categoria reclamantei, printre acestea aflându-se nu numai cheltuielile cu 
hrana, echiparea, cazarea şi transportul, dar şi alte drepturi de natură salarială. 

Astfel, deşi diploma a fost eliberată de către Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
Frontieră „Avram Iancu” Oradea, potrivit adresei nr. 1711184/28.01.2011 înregistrată la 
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Inspectoratul judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa cu nr. 726313/01.02.2011, reclamanta a 
urmat cursurile Centrului de Instruire şi Perfecţionare Constanţa. 

Această instituţie, prin adresa înregistrată la Inspectoratul judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Constanţa cu nr.726236/26.01.2011 arată că, în ceea ce o priveşte pe reclamantă, SFICPPF 
Constanţa nu a asigurat cazare, nu a fost angrenată în echiparea poliţistului, nu a decontat cheltuieli 
de transport, iar hrănirea s-a efectuat în regim de popotă, contravaloarea hranei fiind suportată de 
cursant. 

Pentru aceste considerente, la calculul despăgubirii nu au fost luate în considerare astfel de 
cheltuieli ci numai cheltuielile  cu salariile şi alte drepturi de natură salarială, aşa cum rezultă din 
„baza de calcul Proporţional” – respectiv: salarii, prime de vacanţă, premiu anual, contravaloare 
echipament şi norma de hrană care au fost acordate în timpul efectuării cursului. 

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că şi susţinerile primei instanţe în ceea ce 
priveşte valoarea despăgubirilor nu sunt întemeiate, acestea fiind calculate corect de către unitatea 
angajatoare. 

Având în vedere aceste argumente, în raport de prevederile art. 312 alin. 1, 2 şi 3 C.prciv, 
hotărârea primei instanţe a fost modificată în tot, cererea reclamantei fiind respinsă ca nefondată. 
 

51. Anulare act administrativ. Constatarea nelegalităţii fişei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare. 
 

Ordinul nr. 2792/C/2004 
Art. 4, 5, 13, 18 din OMJ nr.2792/C/08.10.2004 

Art.1 şi art.8 alin.1 din Legea nr.554/2004  
 

Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare se face pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi 
aprobate prin Ordinul nr. 2792/C/2004. 

Potrivit art. 18 din OMJ nr.2792/C/08.10.2004, „Funcţionarul public nemulţumit de modul de 
soluţionare a contestaţiei formulate potrivit art. 17 se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în 
condiţiile legii”. 

Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în art.1 şi art.8 alin.1, reglementează obiectul 
acţiunii judiciare de contencios administrativ, care vizează şi actul administrativ cu caracter individual, 
reprezentat în cauza de faţă de fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului 
public. 

Activitatea de evaluare trebuie să se efectueze cu rigurozitate în contextul respectării tuturor 
etapelor esenţiale, lipsa uneia din aceste etape fiind de natură a afecta grav întregul proces de evaluare şi, în 
consecinţă, a lovi de nulitate evaluarea astfel efectuată. 

Întrucât s-a constatat că acordarea unor note în majoritate situate la pragul minim, respectiv nota 1, 
nota finală de 1,41 şi calificativul nesatisfăcător este rezultatul unei evaluări neconforme cu normele care 
reglementează procedura de evaluare, suferinţele de ordin moral sunt evidente, sentimentul de frustrare în 
raport cu modul în care autoritatea a procedat creând reale prejudicii morale. 

 
Decizia civilă nr. 503/CA/12.05.2014 

                           Dosar nr. 5572/118/2010 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.4739/17.12.2013, Tribunalul Constanţa a admis in parte acţiunea 
precizată promovată de reclamantul [...] in contradictoriu cu pârâţii Directorul Penitenciarului Poarta 
Albă - [...], Directorul Adjunct al Penitenciarului Poarta Albă – [...], Penitenciarul Poarta Albă şi 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a dispus anularea raportului de evaluare a performanţelor 
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a reclamantului, pentru anul 2009 şi obligarea pârâţilor in solidar la plata către reclamant a sumei de 
10.000 lei, reprezentând daune morale. 

A luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 

Prin acţiunea dedusă judecăţii şi precizată pe parcursul procesului, reclamantul [...] a solicitat 
anularea calificativului de nesatisfăcător acordat pentru anul 2009 şi obligarea pârâţilor la plata 
sumei de 30.000 euro, cu titlu de daune morale, cerând şi comunicarea notei C2 20944/09.02.2010, 
ce a stat la baza soluţionării contestatiei de către comisia de evaluare, iar prin notele de şedinţă 
depuse ulterior a invocat excepţia de nelegalitate a raportului de evaluare intocmit reclamantului 
pentru anul 2009. 

A arătat reclamantul că in urma evaluării activităţii desfăşurate in anul 2009 a primit 
calificativul ”nesatisfăcător”, apreciat ca fiind nelegal, abuziv şi necorespunzător prin raportare la 
activitatea desfăşurată de acesta şi de atribuţiile specifice fişei postului. Procedura de a evaluare a 
reclamantului s-a realizat cu încălcarea prevederilor  OMJ nr.2792/C/2004 – art.4 alin.1, art.5 alin.3, 
art.7 alin.6, art.14 alin.a si b,  prin calificativul acordat urmărindu-se indepărtarea reclamantului din 
cadrul Penitenciarului Poarta Albă. 

Pârâtul Penitenciarul Poarta Albă a formulat întâmpinare, prin care a solicitat instanţei 
respingerea acţiunii, evaluarea profesională a acestuia fiind făcută cu respectarea prevederilor OMJ 
nr.2792/C/2004. Se susţine ca acordarea calificativului contestat de catre reclamant a avut in vedere 
performantele profesionale ale acestuia şi conduita sa, arătându-se şi faptul că reclamantul, in 
perioada de referinţă a lipsit de la serviciu 117 zile, a manifestat neglijenţa şi superficialitate in 
indeplinirea atributiilor de serviciu, a avut absenţe nemotivate şi a refuzat în mod repetat să execute 
dispozitiile primite, fiind in acest sens şi sancţionat cu 4 sancţiuni disciplinare in cursul anului 2009. 

Pârâtul Directorul Penitenciarul Poarta Alba - [...] a formulat intâmpinare prin care a solicitat 
respingerea acţiunii promovate de către reclamant, ca nefondată, evaluarea profesională a acestuia 
fiind făcută cu respectarea prevederilor OMJ nr. 2792/C/2004.  
 Din analizarea înscrisurilor administrate in cauză, Tribunalul a reţinut ca reclamantul [...], in 
raport de prevederile OMJ nr.2792/C/2004, a fost supus procedurii de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale, calificativul obţinut fiind de nesatisfăcător. 
 Constatând incidenţa în cauză a prevederilor art.4 alin.1, art.5 alin.1 şi 2 din Ordinul 
nr.2792/C/2004 in forma activă la data de 23.12.2009, data întocmirii fisei de evaluare supusa 
analizei, instanţa a apreciat că procedura de evaluare a reclamantului nu a avut in considerare 
realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului 
reclamantului, acest  aspect fiind de natură să conducă la anularea raportului de evaluare. 
 De asemenea, în raport de prevederile art.13 din acelaşi act, Tribunalul a constatat, din 
analiza documentaţiei depusă de către pârâţi, ca evaluarea reclamantului s-a realizat fara efectuarea 
interviului impus in procedura de evaluare, nefiind indentificat niciun înscris aferent acestei 
operaţiuni, aspect de natură să conducă la anularea raportului de evaluare. 

In ce priveşte aspectele referitoare la sancţionarea reclamantului cu 4 sancţiuni disciplinare 
in cursul anului 2009, s-a retinut ca aceste aspecte nu sunt de natura sa confirme temeinicia 
procedurii de evaluare, in conditiile in are instanta de judecata a procedat la anularea in parte a 
acestor sanctiuni, în cadrul dosarelor nr.14440/118/2009 şi nr.14442/2118/2009. 
 Raportat la excepţia de nelegalitate invocată de reclamant, judecătorul fondului a constatat că 
aceasta nu poate fi primita in conditiile in care exceptia, ca si aparare de fond, vizeza de fapt aceeasi 
pozitie procesuala dezvoltata prin petite si motivarea actiunii principale. 

Sub aspectul celor analizate, s-a constatat că procedura de evaluare a reclamantului s-a făcut 
in mod nelegal şi netemeinic, in speţă reţinându-se că reclamantul a suferit o vatamare atat de ordin 
profesional cât şi moral prin procedura administrativă efectuată de către pârâţi, iar prin evaluarea 
profesionala realizata s-a cauzat reclamantului prejudicii morale ale caror consecinte s-au repercutat 
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asupra vietii si evolutiei sale, fiindu-i ştirbite atributele ce ţin de relaţiile sociale, respectiv onoare si 
reputatie, fiind astfel intrunite elementele răspunderii civile instituite de art.998-999 C.civil şi 
impunându-se repararea pagubei suferite de către reclamant. 

A apreciat instanţa că prin modalitatea de evaluare profesionala a reclamantului s-a cauzat 
acestuia o vătămare de natură a-l impiedica să evolueze din punct de vedere social şi profesional şi 
să dobandească, in timp util, un statut corespunzător aşteptărilor sale, elemente ce pot favoriza 
deteriorarea stării de sanatate a reclamantului, precum şi consecintele negative din punct de vedere 
familial, fiind considerată echitabilă acordarea unor despăgubiri in cuantum de 10.000 lei, daune 
morale. 

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au declarat recurs pârâţii Directorul 
Penitenciarului Poarta Albă - [...], Directorul Adjunct al Penitenciarului Poarta Albă – [...] şi 
Penitenciarul Poarta Albă, criticile aduse sentinţei fiind încadrate în motivele de nelegalitate 
prevăzute de art.304 pct.5, 7 şi 9 C.pr.civilă de la 1865. 

Ambele cereri de recurs susţin nelegalitatea hotărârii recurate întrucât aceasta nu cuprinde 
motivele concrete pe care se sprijină, cuprinde motive contradictorii şi este lipsită de legalitate, 
astfel: 

 i. Capătul de cerere privind acordarea de daune morale a fost tardiv formulat, cu încălcarea 
prevederilor art.132 C.pr.civilă de la 1865, fiind solicitat la al cincilea termen de judecată. 

ii. Reclamantul a formulat acţiunea în contencios administrativ prin care a solicitat anularea 
calificativului acordat pentru anul 2009, fără a solicita anularea actului administrativ reprezentat de 
soluţia dată în soluţionarea contestaţiei, astfel că acţiunea este inadmisibilă. Completarea acţiunii, 
prin chemarea în judecată a Administratiei Naţionale a Penitenciarelor, s-a făcut la al patrulea 
termen de judecată, contrar prevederilor art.132 C.pr.civilă de la 1865. 

iii. Instanţa de judecată reţine în mod nelegal încălcarea prevederilor art.4 şi art.5 din Ordinul 
nr.2792/C/2004, deşi fişa postului există şi cuprinde toate elementele prevăzute de anexa 1 a 
Ordinului nr.2792/C/2004. 

Se susţine, de asemenea, ca nelegală şi aprecierea făcută în legătură cu încălcarea 
prevederilor art.13 din Ordinul nr.2792/C/2004, instanţa de fond neluând în considerare menţiunile 
pârâţilor din notele scrise depuse la 05.12.2011, precum şi fişa de evaluare în care apar comentariile 
persoanei evaluate, la data realizării interviului. 

Este criticată şi argumentaţia acordării daunelor morale, fiind învederat că instanţa s-a 
raportat la alte criterii decât cele susţinute de reclamant, dar şi legalitatea admiterii cererii de 
despăgubiri, arătând recurenţii că intimatul reclamant nu a suferi nici un prejudiciu ca urmare a 
acordării calificativului contestat. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 293/2004, consecinţa acordării calificativului 
nesatisfăcător este trecerea într-o funcţie inferioară, consecinţă care nu s-a materializat deoarece 
reclamantul fusese sancţionat în cadrul comisiei de disciplină cu această sancţiune, prin Decizia 
nr.139/27.11.2009. Sancţiunea a fost menţinută şi în urma acţiunii reclamantului, respinsă în mod 
irevocabil de instanţe. 

Nici prejudiciul material, ca şi componentă cuantificabilă a prejudiciului moral, nu există, 
având în vedere că reclamantul era deja numit într-o funcţie inferioară, iar la trei luni după acordarea 
calificativului, i-au încetat raporturile de serviciu prin aplicarea sancţiunii destituirii din sistemul 
penitenciar. 

Susţin recurenţii că suferinţa morală invocată a fost cauzată de comportamentul 
reclamantului, prin repetate abateri disciplinare, refuzuri de îndeplinire a misiunilor şi absenţe 
nemotivate, sancţiunile disciplinare aplicate şi evaluarea profesională fiind efectele propriilor sale 
acţiuni şi inacţiuni. 
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Drept urmare, se solicită reanalizarea criteriilor de acordare a daunelor morale şi constatarea 
faptului că acordarea calificativului nu este consecinţa unui abuz din partea conducerii 
penitenciarului. 

În consecinţă, se solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate şi respingerea 
acţiunii reclamantului. 

Prin întâmpinarea formulată, intimatul pârât Administraţia Naţională a Penitenciarelor a 
precizat că achiesează la motivele de recurs formulate de recurenţi, susţinând, în raport cu daunele 
morale acordate de judecătorul fondului, că reclamantul nu a făcut dovada existenţei vreunui 
prejudiciu nepatrimonial, simplul fapt al anulării actului administrativ nefiind de natură a duce la 
concluzia producerii de vătămări psihice. 

Intimatul reclamant [...] a formulat concluzii scrise prin care a susţinut legalitatea şi 
temeinicia sentinţei recurate. 

3. Analizând sentinţa civilă recurată prin prisma criticilor formulate, Curtea de Apel 
constată că recursul nu este întemeiat, pentru următoarele considerente: 

i. Completarea sau întregirea cererii de chemare în judecată, astfel cum se menţionează în 
textul art.132 C.pr.civilă de la 1865, presupune învestirea instanţei de judecată cu o cerere nouă, 
care nu a fost indicată în acţiunea introductivă şi care completează implicit şi cadrul procesual 
stabilit iniţial de reclamant. 

În cauza de faţă, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 05.05.2010, 
reclamantul [...] a solicitat şi repararea prejudiciului moral, nefiind indicată însă întinderea pagubei 
şi cuantificarea daunelor cerute, astfel că prin cererea depusă la termenul de judecată din data de 
11.01.2011 a fost complinită numai lipsa cuantificării daunelor morale solicitate. 

Împrejurarea că motivele de fapt şi de drept ale cererii privind repararea prejudiciului moral 
nu au fost indicate în cererea de chemare în judecată şi au fost precizate, succint, în cererea din 
11.01.2011, nu conduce la concluzia completării cererii introductive, fiind vorba, astfel cum s-a 
arătat anterior, de o precizare a câtimii obiectului cererii. 

De altfel, astfel cum rezultă din lucrările dosarului, nici pârâţii nu au apreciat că cererea de 
precizare a cuantumului daunelor morale reprezintă o completare a cererii de chemare în judecată, 
caz în care ar fi putut să invoce tardivitatea pe care o susţin direct în recurs. 

ii. Referitor la admisibilitatea acţiunii reclamantului în raport cu obiectul sesizării instanţei, 
reţinem că potrivit art. 18 din OMJ nr.2792/C/08.10.2004, „Funcţionarul public nemulţumit de 
modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit art. 17 se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ, în condiţiile legii”. 

Este vorba despre Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, care în art.1  şi art.8 
alin.1, reglementează obiectul acţiunii judiciare de contencios administrativ, care vizează şi actul 
administrativ cu caracter individual, reprezentat în cauza de faţă de fişa de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarului public. 

Acesta este actul administrativ vătămător pentru reclamant, care se consideră persoană 
vătămată, în sensul art.2 alin.1 lit.a din Legea contenciosului administrativ. 

În consecinţă, acţiunea formulată este admisibilă, fiind constatat, de asemenea, că aceste 
critici nu au fost invocate şi în faţa primei instanţe de niciunul dintre pârâţi. 

iii. Cu privire la constatarea nelegalităţii fişei de evaluare în raport de prevederile OMJ nr. 
2792/C/08.10.2004 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii 
profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a 
magistraţilor detaşaţi în sistemul penitenciar, Curtea de Apel reţine următoarele: 

În considerarea calităţii de funcţionar public, reclamantul a fost supus evaluării anuale a 
activităţii profesionale, conform art. 23 – art. 25 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 
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Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare se face pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi aprobate prin Ordinul nr. 2792/C/2004. 

A reţinut prima instanţă nerespectarea prevederilor art. 4 şi art.5 din OMJ nr. 
2792/C/08.10.2004, pentru lipsa analizării, în cadrul procedurii de evaluare, a realizării obiectivelor 
individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. 

Nu este susţinută inexistenţa fişei postului sau caracterul incomplet al acesteia, cum susţin 
recurenţii, ci faptul că potrivit art. 4 alin.1 din Ordin, procedura de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale se aplică în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza 
atribuţiilor prevăzute în fişa postului, iar în cauză nu rezultă care au fost obiectivele individuale 
analizate şi dacă realizarea acestora a fost verificată, precum şi dacă, în conformitate cu art.5, 
evaluarea performanţelor profesionale s-a efectuat prin raportarea criteriilor de performanţă la 
gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale. 

Documentaţia anexată fişei de evaluare nu face dovada unei astfel de analize, acesta fiind 
aspectul de nelegalitate reţinut de instanţa fondului şi pe care instanţa de recurs îl găseşte întemeiat, 
în condiţiile în care lipsa unui astfel de document nu permite instanţei de judecată să verifice 
legalitatea procedurii de evaluare, în sensul respectării prevederilor menţionate anterior. 

Se constată, de asemenea, că evaluarea s-a realizat şi cu încălcarea prevederilor art.13 din 
OMJ nr.2792/C/08.10.2004, care instituie necesitatea interviului, ca etapă a procesului de evaluare, 
şi care presupune „un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public”. 

Comentariile despre care fac vorbire recurenţii şi care se regăsesc în fişa de evaluare sunt 
ulterioare procesului evaluării şi nu sunt realizate chiar în cadrul acestei proceduri, aspect care 
rezultă atât din cuprinsul acestor comentarii, în care se face referire la calificativul deja acordat, cât 
şi din datele menţionate: evaluatorul semnează la data de 21.12.2009, iar funcţionarul public evaluat 
la data de 23.12.2009, la 2 zile după efectuarea evaluării şi completarea fişei de evaluare. 

Activitatea de evaluare trebuie să se efectueze cu rigurozitate în contextul respectării tuturor 
etapelor esenţiale, lipsa uneia din aceste etape fiind de natura a afecta grav întregul proces de 
evaluare şi în consecinţă a lovi de nulitate evaluarea astfel efectuată. 

Apreciem că lipsa interviului de evaluare pune sub semnul întrebării acurateţea procesului de 
evaluare, întrucât, astfel cum s-a stabilit prin jurisprudenţa în materie, „procedându-se astfel nu au 
fost clarificate aşteptările pe care le-a avut şeful nemijlocit faţă de modul de îndeplinire de către 
reclamant a atribuţiilor profesionale ce îi reveneau şi i s-a îngrădit acestuia posibilitatea de a 
argumenta eventualele obiecţii privind modul de apreciere şi de a prezenta aspectele pe care le 
considera relevante pentru activitatea sa”. 

Referitor la daunele morale acordate de instanţa de fond, se constată următoarele: 
Practica judiciară şi doctrina de specialitate au statuat, în mod constant, că în absenţa unor 

criterii pe baza cărora să se poată realiza o cuantificare obiectivă a daunelor morale, acestea se 
stabilesc în raport cu consecinţele negative suferite de reclamant, importanţa valorilor lezate, măsura 
în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost concepute consecinţele vătămării, 
măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială, iar în cuantificarea 
prejudiciului moral, aceste condiţii sunt subordonate condiţiei aprecierii rezonabile pe o bază 
echitabilă corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs reclamantului, astfel încât să nu se 
ajungă la o îmbogăţire fără justă cauză a celui care pretinde daune morale. 

Este de necontestat faptul că, pentru orice persoană rezonabilă, care are un statut profesional 
special atât în virtutea legii cât şi în raport de perceperea funcţiei deţinute de către ceilalţi 
participanţi la viaţa comună profesională şi chiar socială, obţinerea, în urma procedurii de evaluare 
profesională, a unor note în majoritate situate la pragul minim, respectiv nota 1, nota finală de 1,41 
şi calificatul nesatisfăcător, creează un disconfort psihic major, o deteriorare a stimei de sine, dar şi a 
imaginii deţinute în cadrul colectivităţii profesionale. 
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În condiţiile în care s-a constatat că acest calificativ este rezultatul unei evaluări neconforme 
cu normele care reglementează procedura de evaluare, suferinţele de ordin moral sunt evidente, 
sentimentul de frustrare în raport cu modul în care autoritatea a procedat creând reale prejudicii 
morale. 

Toate apărările recurenţilor legate de inexistenţa unui prejudiciu profesional concret, de 
sancţiunile disciplinare aplicate reclamantului şi menţinute prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, de 
faptul că reclamantul a beneficiat de mai multe zile de concediu de studii, de concediu medical, de 
concediu de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, sunt lipsite de relevanţă în aprecierea 
existenţei şi întinderii prejudiciului moral cauzat prin evaluarea nelegală, în urma căreia a obţinut 
calificativul nesatisfăcător. 

În consecinţă, cererea privind acordarea despăgubirilor pentru daune morale, aferente 
anulării actului administrativ vătămător, a fost corect soluţionată de judecătorul fondului. 

Faţă de toate aceste argumente de fapt şi de drept expuse, apreciind că motivele invocate de 
recurenţi nu sunt întemeiate, în baza prevederilor art.312 alin.1 C.pr.civilă de la 1865, Curtea de 
Apel va respinge recursurile declarate ca nefondate. 

 
52. Anulare act administrativ. Reglare fișă de plătitor. Solicitarea compensării sumei 

achitate eronat cu debitele datorate legal cu titlu de impozit pe dividende persoane juridice. 
 

Art.105 alin.3, art. 122 din O.G. nr.92/2003 
 
Reclamanta recunoaşte că la data de 13.04.2004 a virat în contul Administraţiei Finanţelor Publice 

Constanţa suma de 19.874 lei cu titlu de impozit pe dividende persoane fizice în loc de impozit pe dividende 
persoane juridice. 

Abia la data de 11.08.2009, cu cererea înregistrată sub nr.10209, reclamanta a solicitat 
compensarea sumei achitate eronat cu debitele datorate legal cu titlu de impozit pe dividende persoane 
juridice. 

Compensarea s-a realizat cu data de 11.08.2009 în conformitate cu prevederile art.122 din Codul de 
procedură fiscală (O.G. nr.92/2003) în forma în vigoare la momentul depunerii cererii de către reclamantă. 

Împrejurarea că organul fiscal „putea” opera compensarea nu constituie un argument valabil care 
să atragă nelegalitatea actelor contestate, deoarece o atare operaţiune poate avea loc din oficiu numai în 
cazul unor creanţe reciproce constatate de organul fiscal anterior momentului formulării cererii de către 
reclamantă, 11.08.2009, ceea ce în cauză nu s-a demonstrat. 

Legiuitorul a prevăzut în mod clar în art.105 alin.3 din O.G. nr.92/2003 că „compensarea se face de 
organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite 
acestuia”, neexistând o astfel de obligaţie pentru organul fiscal la momentul efectuării unei plăţi de către 
contribuabil. 

 
Decizia civilă nr. 615/CA/28.05.2014 

                           Dosar nr. 7533/118/2012 
 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța –Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal sub nr.7533/118/2011, reclamanta S.C. [...] S.A. a solicitat, în 
contradictoriu cu pârâtele AFP Constanţa şi DGFP Constanţa: 

- anularea parţială a Deciziei nr.2/04.01.2012 pentru suma totală de 58.090 lei.. 
- obligarea A.F.P. Constanţa la recalcularea obligaţiilor fiscale si întocmirea unui nou act 

administrativ fiscal. 
- obligarea A.F.P. Constanţa la reglarea Fişei pe plătitor a S.C. [...] S.A. cu sumele 

recunoscute ca fiind nelegal stabilite prin Decizia de impunere nr. 1460498/01.11.2011,  
Prin Sentinţa civilă nr.529/14.02.2014, Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios a admis 

în parte acţiunea promovată de reclamantă şi a obligat pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
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Publice Constanţa la recalcularea obligaţiilor fiscale ale S.C. [...] S.A, întocmirea unui nou act 
administrativ-fiscal şi reglarea Fişei de plătitor a S.C. [...] S.A. în conformitate cu Decizia 
nr.2/04.01.2012 a DGFP Constanţa, privind soluţionarea contestaţiei formulate de S.C. [...] S.A. 
înregistrată la D.G.F.P. Constanţa sub nr.17873/21.12.2011, respingând restul pretenţiilor ca 
nefondate.  

A obligat pârâta şi la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că la data de 20.07.2011, prin cererea 

înregistrată sub nr.1078711 S.C. [...] S.A., a solicitat A.F.P. Constanţa reglarea fişei pe plătitor.  
Urmare acestei cereri A.F.P. Constanţa a emis Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale 

stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr.1460498 din 01.11.2011 şi a stabilit diferenţe în plus 
în cuantum total de 86.646 lei constând în impozit pe dividende persoane fizice şi juridice, impozit 
pe veniturile din salarii şi obligaţii fiscale accesorii acestor debite, precum şi diferenţe în minus de 
obligaţii fiscale în cuantum de 503 lei la impozitul pe veniturile din convenţii civile şi dobânzi 
aferente impozitului pe profit, în vederea corectării evidenţei analitice pe plătitor la perioada de 
raportare decembrie 2005. 

Împotriva Deciziei de impunere nr.1460498/01.11.2011 S.C. [...] S.A. a formulat contestaţie 
solicitând anularea acesteia. In motivarea contestaţiei, societatea a arătat că, in mod nelegal, organul 
fiscal a operat transferul sumelor virate cu O.P. nr.989/27.02.2004 (70.577.685 ROL) și O.P. 
nr.1016/13.04.2004 (128.164.514 ROL) la data cererii de transfer (13.09.2011), iar nu la data 
efectuării viramentelor (27.02.2004 și 13.04.2004).  

Societatea a invocat intervenirea compensării legale conform art.116 Cod procedură fiscală, 
având in vedere ca sumele de 70.577.685 ROL și 128.164.514 ROL au stat in contul Administraţiei 
Finanţelor Publice Constanta din 2004, aceasta folosindu-se de ele. Întrucât organul fiscal nu a 
operat compensarea in 2004, data la care creanţele existau deodată, ci in 13.09.2011, programul de 
simulare a obligaţiilor fiscale a generat obligaţii fiscale principale si accesorii in cuantum total de 
86.646 lei pe care societatea le-a contestat. 

Prin Decizia nr.2/04.01.2012 a D.G.F.P. Constanţa s-au dispus următoarele: a respins ca 
neîntemeiată contestaţiei formulată împotriva diferenţelor în plus în cuantum de 58.037 lei (38.328 
lei - impozit pe dividende persoane fizice; 4.219 lei - impozit pe dividende persoane juridice; 
dobânzi aferente; 2.057 lei - penalităţi de întârziere aferente; 6.479 lei - impozit pe salarii); a admis 
parţial contestaţia societăţii, s-a desfiinţat Decizia de impunere nr.1460498/01.11.2011, pentru suma 
totala de 28.556 lei (23.268 lei - dobânzi aferente impozitului pe dividende persoane juridice; 686 lei 
- penalităţi de întârziere aferente;2.002 lei - dobânzi aferente impozitului pe salarii; 2.600 lei - 
penalităţi de întârziere aferente) şi a dispus recalcularea obligaţiilor fiscale accesorii si întocmirea 
unui nou act administrativ fiscal. 

Reclamanta recunoaşte prin cererea de chemare în judecată că în anul 2004 a virat in contul 
A.F.P. Constanţa suma de 70.57,7.685 lei și suma de 128.164.514 lei (în total 19.874 lei) indicând 
eronat destinaţia acestora ca fiind impozit pe dividende persoane fizice în loc de impozit pe 
dividende persoane juridice, şi că astfel s-a creat astfel un plus la ceea ce era datorat ca impozit pe 
dividende persoane fizice si un minus la ceea ce era datorat ca impozit pe dividende persoane 
juridice. 

De asemenea, din înscrisurile cauzei a rezultat că prin cererea înregistrată la A.F.P. 
Constanţa sub nr.1080826/13.09.2011 reclamanta a solicitat transferul sumelor în cuantum de 
19.874 lei virate în mod eronat din contul impozitului pe dividende persoane fizice, în contul 
impozitului pe dividende persoane juridice. 

Reclamanta contestă însă obligaţiile în plus calculate de organul fiscal prin Decizia de 
impunere nr.1460498/01.11.2011, precum şi soluţia dată contestaţiei sale prin Decizia nr. 
2/04.01.2012 a D.G.F.P. Constanţa, susţinând că A.F.P. Constanţa a încălcat procedura fiscală in 
ceea ce priveşte compensarea din oficiu a creanţelor, ordinea stingerii datoriilor şi restituirea 
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sumelor (art.115, 116, 117 Cod procedură fiscală, întrucât nu a operat compensarea în anul 2004, 
data la care creanţele existau deodată, ci in 13.09.2011, dată la care prin cererea înregistrată la 
A.F.P. Constanţa sub nr. 1080826/13.09.2011 a solicitat transferul sumelor în cuantum de 19.874 lei 
virate în mod eronat prin viramente bancare în lunile februarie şi aprilie 2004 din contul impozitului 
pe dividende persoane fizice, în contul impozitului pe dividende persoane juridice şi că acest 
transfer a fost efectuat de organul fiscal cu data cererii de transfer şi nu cu data viramentelor 
efectuate, fapt care a condus la calcularea incorectă de obligaţii fiscale accesorii, motiv pentru care 
solicită anularea acestora şi reanalizarea situaţiei sale. 

Potrivit art.218 din O.G. nr.92/2003 cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul 
cercetării judecătoreşti deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor, motiv pentru care Tribunalul 
Constanţa va examina legalitatea şi temeinicia Deciziei nr. 2/04.01.2012 şi implicit a Deciziei de 
impunere nr. 1460498/01.11.2011 exclusiv prin prisma motivelor invocate prin contestaţia 
administrativ-fiscale formulate împotriva Deciziei de impunere nr.5852/28.06.2011, instanţa de 
contencios fiind chemată a verifica dacă, în raport de susţinerile părţilor formulate în cuprinsul 
contestaţiei administrative, de dispoziţiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la 
dosarul cauzei, contestaţia a fost corect soluţionată. Chiar dacă acest control implică şi verificarea 
legalităţii Deciziei impunere nr.1460498/01.11.2011, anularea acestui act nu poate fi dispusă decât 
ca urmare a anulării, într-un prim capăt de cerere, a deciziei de soluţionare a contestaţiei.  

Având în vedere şi disp. art.213 alin.1 - teza finală Cod procedură fiscală, potrivit cărora 
soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării, tribunalul a reţinut că a primi şi analiza alte 
motive decât cele invocate prin contestaţia administrativ-fiscală înseamnă a permite părţii 
formularea unei contestaţii noi împotriva actului administrativ-fiscal, cu eludarea procedurii 
administrative prevăzute de art.205 şi urm. din O.G. nr.92/2003.  

Astfel, Tribunalul nu se va pronunţa asupra prescrierii dreptului organului fiscal de a stabili 
obligaţiei fiscale aferente anului 2004, chestiune care nu au fost invocată prin contestaţia 
administrativ-fiscală şi nu au făcut obiectul analizei organului fiscal la pronunţarea Deciziei 
nr.2/04.01.2012.  

Faţă de dispoziţiile O.G. nr.92/2003, forma activă la data efectuării plăţilor în sumă de 
70.577.685 lei şi 128.164.514 lei:- art.3 alin.(2), art.105 şi art.108, rezultă că la data efectuării 
plăţilor organul fiscal nu era ţinut să facă din oficiu nici o compensare a creanţelor reciproce.  

Rezultă de asemenea din înscrisurile dosarului că o cerere de compensare a sumei de 19874 
lei achitată în plus cu titlul de impozit pe dividende persoane fizice a fost formulată de către S.C. 
[...] S.A. abia la data de 11.08.2009, înregistrată la A.F.P. Constanţa sub nr.11.08.2009, iar prin 
cererea înregistrată la A.F.P. Constanţa sub nr.1080826/ 13.09.2011 reclamanta a solicitat transferul 
sumelor în cuantum de 19.874 lei virate în mod eronat din contul impozitului pe dividende persoane 
fizice, în contul impozitului pe dividende persoane juridice. 

Raportat la data formulării cererii de compensare - 11.08.2009 şi în raport de dispoziţiile 
O.G. nr.92/2003, forma activă la data efectuării plăţilor în sumă de 70.57,7.685 lei şi 128.164.514 
lei - art.114, art.116 şi art.122, în mod legal s-a reţinut prin Decizia nr.2/04.01.2012, de soluţionare a 
contestaţiei, că data stingerii debitelor este data depunerii la organul competent a cererii de 
compensare, în speţă 11.08.2009, precum şi că reclamanta datorează accesorii aferente debitelor, 
perioada pentru care datorează accesorii fiind perioada 31.12.2005 - 11.08.2009, şi nu pentru 
perioada 31.12.2005-26.10.2011, astfel cum s-a stabilit prin Decizia de impunere 
nr.1460498/01.11.2011.  

Ca urmare, prin Decizia nr.2/04.01.2012 în mod legal s-a respins ca neîntemeiată contestaţiei 
formulată împotriva diferenţelor în plus în cuantum de 58.037 lei (38.328 lei - impozit pe dividende 
persoane fizice; 4.219 lei - impozit pe dividende persoane juridice; dobânzi aferente; 2.057 lei - 
penalităţi de întârziere aferente; 6.479 lei - impozit pe salarii) şi de asemenea în mod legal s-a dispus 
recalcularea obligaţiilor fiscale accesorii si întocmirea unui nou act administrativ fiscal în ceea ce 
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priveşte dobânzile şi penalităţile aferente impozitului pe dividende persoane juridice şi impozitului 
pe salarii.  

Esenţial este însă şi ceea ce se reţine în cuprinsul Raportului de expertiză întocmit de expert 
contabil [...], în sensul că menţionarea sumele de 38.328 lei - impozit pe dividende persoane fizice şi 
4.219 lei - impozit pe dividende persoane juridice în Decizia de impunere nr.1460498/01.11.2011 nu 
reprezintă obligaţii fiscale suplimentare, ci au fost incluse în actul administrativ în vederea 
completării fişei de evidenţă pe plătitor, pentru corelarea plăţilor efectuate în perioada anterioară cu 
obligaţiile înregistrate în fişă, adică tocmai în vederea soluţionării cererii formulate de S.C. [...] S.A. 
la data de 20.07.2011, de reglare a fişei pe plătitor.  

Acelaşi aspect este menţionat şi în cuprinsul Deciziei nr.2/04.01.2012, în care se arată că 
diferenţele în plus în cuantum de 38.328 lei reprezentând impozit pe dividende persoane fizice şi 
cele în sumă de 4.219 lei reprezentând impozit pe dividende persoane juridice au fost stabilite în 
mod corect în scopul evidenţierii în evidenţa fiscală a impozitului achitat în plus (în cazul celui 
aferent dividendelor persoanelor fizice) şi al debitului datorat (în cazul impozitului aferent 
dividendelor persoanelor juridice), faţă de obligaţiile înregistrate eronat în evidenţa organului fiscal. 

Tot din cuprinsul raportului de Raportului de expertiză întocmit de expert contabil [...] se 
arată că în timpul efectuării expertizei au fost îndeplinite dispoziţiile Deciziei nr.2/04.01.2012, în 
sensul că au fost puse în aplicare dispoziţiile privind desfiinţarea sumei de 28.556 lei reprezentând 
accesorii, recalcularea obligaţiilor fiscale şi emiterea unui nou act administrativ-fiscal, şi că a fost 
emis un nou act administrativ-fiscal pe care S.C. [...] S.A. îl va primi prin corespondenţă.  

Întrucât la dosarul cauzei nu au fost depuse de către pârâţi înscrisuri în acest sens, instanţa a 
admis exclusiv capătul de cerere având ca obiect obligarea A.J.F.P. Constanţa la recalcularea 
obligaţiilor fiscale, întocmirea unui nou act administrativ fiscal şi reglarea Fisei pe plătitor a S.C. 
[...] S.A, în conformitate cu Decizia nr.2/04.01.2012 a D.G.F.P. Constanţa, respingând restul 
pretenţiilor ca nefondate.  

Urmare a admiterii în parte a cererii de chemare în judecată, în temeiul art.276 Cod 
procedură civilă, pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei, parte din 
onorariul de avocat în sumă totală de 1000 lei. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta SC [...] SA care a criticat-o pentru 
nelegalitate, conform art.304 pct.9 din (v) Cod procedură civilă, pentru următoarele motive: 

- greşit a reţinut instanţa că reclamanta nu a invocat prescrierea dreptului de organului fiscal 
de a stabili obligaţii fiscale aferente anului 2004, prin contestaţia administrativ - fiscală si nu a făcut 
obiectul analizei organului fiscal la pronunţarea Deciziei nr.2/04.01.2012". 

 În contestaţia înregistrată la AFP Constanţa sub nr.1082976/15.11.2011, societatea a 
solicitat anularea tuturor sumelor calculate prin Decizia de impunere nr. 1460498/01.11.2011 tocmai 
pentru că organul fiscal nu a operat compensarea in 2004, când s-au efectuat - eronat - plăţile de 
către societate, ci tocmai in 2011, (când s-a solicitat reglarea fisei pe plătitor) si evidenţierea acestei 
compensări cu referire la anul 2004. Societatea a mai arătat în contestaţie, că s-au calculat dobânzi la 
debite inexistente. 

Aceste cereri se regăsesc și in acţiunea ce a făcut obiectul Dosarului nr. 7533/118/2012, cu 
deosebirea că a indicat și temeiurile de drept ale capetelor de cerere. 

Astfel, deşi nu a indicat temeiul de drept al inexistentei obligaţiilor fiscale pentru care s-au 
calculat penalităţi si dobânzi nedatorate de societate, este evident că se contestă atât existenţa 
obligaţiilor fiscale principale la anul 2011 cât și calcularea unor accesorii la aceste obligaţii fiscale 
„inexistente". 

În acţiune, arată recurenta reclamantă că a invocat prescripţia prevăzută de art.91 din O.G. 
92/2003 valabila in noiembrie 2011 (când s-a emis Decizia de impunere nr. 1460498/01.11.2011), 
întrucât organul fiscal nu mai avea dreptul să stabilească obligaţiile fiscale pentru care intervenise 
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prescripţia, ci ar fi trebuit să înceteze procedura de emitere a titlului de creanţa fiscală, conform 
art.93 din Cod procedură fiscală. 

Aşadar, in 2011, organul fiscal nu mai avea dreptul să emită titlul de creanţă reprezentat de 
Decizia de impunere nr.1460498/01.11.2011, obligaţiile fiscale aferente anului 2004 fiind prescrise, 
adică „inexistente", cum spune societatea in contestaţia sa formulată pe cale administrativ fiscală. 

- Pe fondul cauzei, consideră că instanţa, stabilind ca momentul operării compensării este 
anul 2011, iar nu 2004, a încălcat art.105 Cod procedură fiscală si principiile generale de drept cu 
privire la compensarea debitelor reciproce. 

În acest sens a arătat că este adevărat că, in conformitate cu prevederile Codului de 
procedură fiscală in varianta in vigoare in 2004, organul fiscal nu avea obligaţia să facă 
compensarea, dar putea să o facă, aşa cum prevede Codul de procedură fiscală in varianta in vigoare 
in 2004 la art.105. 

Aceste dispoziţii legale din Cod procedură fiscală nu fac decât să respecte prevederile 
art.1143 si 1144 din Codul civil vechi. 

În 2004, organul fiscal nu a efectuat compensarea din oficiu, deşi constatase existenta unor 
datorii reciproce si nici nu a restituit societăţii ceea ce se plătise in plus.  

Concluzionând, recurenta reclamantă susţine că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre cu 
încălcarea legii (art.105, art.91 si 93 Cod procedură fiscală) și, in conformitate cu art.312 Cod 
procedură civilă vechi, se impune admiterea recursului, modificarea in parte a sentinţei atacate in 
sensul admiterii in totalitate a acţiunii societăţii noastre, cu consecinţa desfiinţării totale a Deciziei 
nr.2/04.01.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanta.  

Totodată, solicită obligarea intimatei pârâte la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate 
de recurentă la fond si în recurs. 

Pârâta D.G.R.F.P. Galaţi - AJFP Constanța a criticat aceeaşi hotărâre, in temeiul art.304 
pct.9 şi art.3041 Cod proc.civilă, pentru următoarele motive: 

Nelegalitatea hotărârii prevăzută de dispoziţiile art.304 pct.9 Cod procedură civilă - când 
hotărârea atacată a fost dată cu aplicarea greşită a legii. 

Recurenta pârâtă consideră că, in mod greşit, instanţa de fond a obligat-o la recalcularea 
obligaţiilor fiscal ale reclamantei, întocmirea unui nou act administrativ fiscal si reglarea fisei pe 
plătitor in conformitate cu decizia nr.2/04.01.2012 şi critică soluţia instanţei de fond prin prisma 
faptului că prin înscrisurile aflate la dosarul cauzei dar și a concluziilor rapoartelor de expertiză 
contabilă efectuate in cauză, acest capăt de cerere a rămas fără obiect, având in vedere următoarele 
aspecte: 

Prin Decizia nr.2/04.01.2012 prin care s-a soluţionat contestaţia reclamantei organul de 
soluţionare a dispus desfiinţarea parţială a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în 
urma corecţiilor evidenţei fiscale nr.1460498 din 01.11.2011 pentru obligaţiile fiscale accesorii 
constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere în cuantum total de 28.556 lei stabilite de către A.F.P. 
Constanţa prin acest act administrativ-fiscal. 

Urmare acestei soluţii, organul fiscal competent - in speţă AFP Constanța, a procedat la 
recalcularea obligaţiilor fiscale accesorii. În mod indirect, instanţa de fond a reţinut că soluţia 
organului de soluţionare a contestaţiilor in ceea ce priveşte recalcularea obligaţiilor fiscal urmare a 
desfiinţării sumei de 28.556 lei si reglarea fisei pe plătitor a fost pusă in executare, menţionând in 
acest sens, concluziile raportului de expertiză contabilă întocmit de expert contabil [...] in care se 
arată că AFP Constanța s-a conformat dispoziţiilor deciziei nr. 2/04.01.2012 in sensul desfiinţării 
sumei de 28.556 lei reprezentând accesorii, recalcularea obligaţiilor fiscale și emiterea unui nou act 
administrativ. 

In acelaşi sens sunt și concluziile raportului de expertiză contabilă efectuat de cei trei experţi, 
potrivit cărora obligaţiile fiscale datorate la data de 19.07.2013, astfel cum acestea rezultă din fişa 
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sintetică pe plătitor extrasă din evidenţele A.F.P. Constanţa, sunt doar cele aferente impozitului pe 
salarii în sumă de 1.274 lei aferent lunii iunie 2013. 

Aceste concluzii au avut la baza însăşi fisa pe plătitor a reclamantei prezentată de organul 
fiscal la efectuarea celor două expertize contabile, din care se poate observa faptul că AFP 
Constanta a procedat la desfiinţarea sumei de 28,556 lei reprezentând accesorii, recalcularea 
obligaţiilor fiscal inclusiv reglarea fisei pe plătitor. 

Mai arată că în condiţiile in care nici reclamanta nu a avut obiecţiuni cu privire la această 
constatare, reţinerea de către instanţa de fond a nedepunerii de către pârâtă de înscrisuri care să 
confirme punerea in executare a dispoziţiilor deciziei nr.2/2012, este neîntemeiată. 

Pentru considerentele expuse, solicită admiterea recursului, modificarea în parte a sentinţei 
recurate, cu consecinţa respingerii acţiunii ca neîntemeiata. 

Examinând recursurile prin prisma criticilor aduse, cât şi în temeiul art.3041 Cod 
procedură civilă, Curtea reţine următoarele: 

Aşa cum rezultă din cererea de chemare în judecată reclamanta a contestat parţial Decizia 
nr.2/04.01.2012, respectiv suma de 58.090 lei compusă din: 

- 38.328 lei - impozit pe dividende persoane fizice; 
- 4.219 lei - impozit pe dividendele persoanei juridice; 
- 6.954 lei - dobânzi; 
- 6.479 lei - impozit pe salarii; 
- 2.057 lei - penalităţi de întârziere; 
- 53 lei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit. 
De asemenea, s-a solicitat şi reglarea fişei de plătitor cu sumele recunoscute ca fiind nelegal 

stabilite prin Decizia de impunere nr.1460498/01.01.2011, respectiv 28.556 lei. 
Curtea constată că prin Decizia nr.2/04.01.2012 emisă pentru soluţionarea contestaţiei 

reclamantei s-a desfiinţat în parte Decizia de impunere nr.1460498 din 01.11.2011 pentru suma de 
28.556 lei reprezentând: 

- 23.268 lei - dobânzi aferente impozitului pe dividende persoane juridice; 
- 686 lei - penalităţi de întârziere aferente aceluiaşi impozit; 
- 2.002 lei – diferenţe în plus la dobânzi aferente impozitului pe salarii; 
- 2.600 lei - diferenţe în plus la penalităţi de întârziere aferente impozitului pe salarii. 
S-a apreciat că organul fiscal a calculat eronat aceste accesorii pentru perioada 31.12.2005 – 

26.10.2011, în condiţiile în care compensarea debitelor a avut loc la data de 11.08.2009, 
dispunându-se recalcularea lor şi întocmirea unui nou act administrativ. 

Această măsură – pct.3 din Decizia nr.2/04.01.2012 – nu a fost contestată de reclamantă aşa 
cum se observă din cererea de chemare în judecată, soluţia fiind astfel definitivă, neputând face 
obiectul analizei instanţei de fond. 

Reclamanta recunoaşte că la data de 13.04.2004 a virat în contul Administraţiei Finanţelor 
Publice Constanţa suma de 19.874 lei cu titlu de impozit pe dividende persoane fizice în loc de 
impozit pe dividende persoane juridice. 

Abia la data de 11.08.2009, cu cererea înregistrată sub nr.10209, reclamanta a solicitat 
compensarea sumei achitate eronat cu debitele datorate legal cu titlu de impozit pe dividende 
persoane juridice. 

Compensarea s-a realizat cu data de 11.08.2009 în conformitate cu prevederile art.122 din 
Codul de procedură fiscală (O.G. nr.92/2003) în forma în vigoare la momentul depunerii cererii de 
către reclamantă. 

Critica formulată de reclamantă cu ocazia contestaţiei Deciziei de impunere nr.1460498 din 
01.11.2011, cât şi din cererea de chemare în judecată, vizează exclusiv un singur aspect, respectiv 
susţinerea referitoare la momentul la care trebuia să opereze compensarea, reclamanta afirmând că 
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această operaţiune trebuia făcută cu data plăţii sumei de 19.874 lei – 13.04.2004 – şi nu cu data la 
care a solicitat compensarea – 11.08.2009. 

S-a susţinut că pârâta a încălcat procedura fiscală în ceea ce priveşte compensarea din oficiu 
a creanţelor, ordinea de stingere a datoriilor – art.115 - 117 Cod de procedură fiscală. 

Ori, din analiza dispoziţiilor legale evocate de reclamantă, Curtea reţine că instanţa de fond a 
apreciat corect legea, examinând legalitatea celor două acte administrative fiscale exclusiv prin 
prisma criticilor formulate cu ocazia contestaţiei şi în raport de care a fost adoptată Decizia 
nr.2/04.01.2012 de organul de soluţionare a contestaţiilor, aşa cum prevăd dispoziţiile art.213 Cod 
de procedură fiscală. 

Critica reclamantei referitoare la neexaminarea de către instanţa de fond a apărărilor sale 
referitoare la prescrierea dreptului organului fiscal de a calcula obligaţii fiscale aferente anului 2004 
este neîntemeiată. 

O atare susţinere a fost făcută de reclamantă exclusiv prin înscrisul intitulat „scurte 
concluzii” depus la 07.02.2014, după ce instanţa a rămas în pronunţare la 31.01.2014, motiv pentru 
care, în mod corect, nu s-a considerat legal investită. 

Împrejurarea că organul fiscal „putea” opera compensarea nu constituie un argument valabil 
care să atragă nelegalitatea actelor contestate, deoarece o atare operaţiune poate avea loc din oficiu 
numai în cazul unor creanţe reciproce constatate de organul fiscal anterior momentului formulării 
cererii de către reclamantă, 11.08.2009, ceea ce în cauză nu s-a demonstrat. 

Legiuitorul a prevăzut în mod clar în art.105 alin.3 din O.G. nr.92/2003 că, „compensarea se 
face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea 
sumelor cuvenite acestuia”, neexistând o astfel de obligaţie pentru organul fiscal la momentul 
efectuării unei plăţi de către contribuabil. 

Rezultă deci că orice compensare operează numai la cerere, când ambele părţi deţin reciproc 
atât calitatea de creditor cât şi de debitor, cerere depusă de reclamantă abia la data de 11.08.2009. 

Faţă de cele reţinute mai sus, Curtea apreciază criticile formulate de reclamantă ca fiind 
neîntemeiate, motiv pentru care recursul său va fi respins ca nefondat. 

În ceea ce priveşte recursul formulat de pârâtă, Curtea apreciază criticile ca fiind întemeiate 
pentru următoarele considerente: 

- pct.3 din Decizia nr.2/04.01.2012 nu a făcut obiectul investirii instanţei de fond prin 
cererea de chemare în judecată, reclamanta neaducând critici cu privire la o eventuală nelegalitate a 
soluţiei de desfiinţare a deciziei de impunere pentru suma de 28.556 lei; 

- în urma acestei soluţii, devenită definitivă prin necontestare, organul fiscal are obligaţia 
recalculării accesoriilor pentru perioada 31.12.2005 – 11.08.2009, obligaţie ce decurge din art.216 
al.31 din OG nr.92/2003 neimpunându-se ca prin prezenta hotărâre s se dispună aceeaşi soluţie 
adoptată de organul de soluţionare a contestaţiilor; 

- obligaţia stabilită în sarcina organului fiscal de către organul de soluţionare a contestaţiilor 
a fost respectată, aspect ce a fost consemnat în raportul de expertiză contabilă întocmit de expertul 
[...], reţinut de instanţa de fond prin hotărâre şi necontestat de reclamantă. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă  Curtea va admite 
recursul declarat de DGRFP Galaţi – AJFP Constanţa şi va modifica în parte hotărârea recurată în 
sensul că va respinge acţiunea reclamantei în totalitate ca nefondată. 
 

53. Anulare act administrativ. Înmatriculare societate comercială. Obligația 
înregistrării mențiunilor în Registrul Comerțului. Reaua-credință a persoanei a cărei 
răspundere solidară a fost angajată. 

 
Art. 27 alin. 2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 

Art. 14, 15, 21 din Legea nr. 26/1990 
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Din analiza art. 14 din Legea nr. 26/1990 reiese că cererea de înmatriculare a unei societăţi 
comerciale va cuprinde, după caz, datele conţinute în mod obligatoriu în actul său constitutiv şi va fi însoţită 
de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În ceea ce priveşte obligaţia înregistrării menţiunilor în registrul comerţului, art. 21 din Legea nr. 
26/1990 statuează: în registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la orice modificare 
privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistrate.  

Pentru a fi opozabilă terţilor, menţiunea domiciliului administratorului unei societăţi comerciale 
trebuie înscrisă în registrul comerțului, respectiv orice modificare sub acest aspect. 
          Potrivit art. 27 alin. 2 lit. d) Cod proc. fiscală, răspunderea solidară revine administratorilor sau 
oricare alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a 
obligaţiilor fiscale. 

 
Decizia civilă nr. 576/CA/22.05.2014 

                           Dosar nr. 2090/88/2013 
 

La data de 11.07.1991 s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului Tulcea firma S.C. [...] 
S.R.L., având ca administrator din data de 13.09.2004 pe [...]. 
 Din notificarea de deschidere a procedurii de angajare a răspunderii şi actele ce au stat la 
baza cercetării rezultă că la 17.01.2013 societatea al cărui administrator este contestatorul a 
înregistrat obligaţii fiscale în sumă de 20.722 lei, din care debite 5.699 lei, şi accesorii 15.023 lei, iar 
prin procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate fără bunuri sau venituri urmăribile 
încheiat la 26.09.212 de Administraţia Finanţelor Publice a judeţului Tulcea s-a constatat starea de 
insolvabilitatea debitorului S.C. [...] S.R.L. Tulcea, având în vedere verificările efectuate în acest 
sens din care a rezultat că debitorul nu este înscris în evidenţa fiscală a Primăriei Tulcea cu bunuri 
mobile şi imobile, nici la O.C.P.I., cu bunuri imobile, nu au fost înfiinţate popriri deoarece 
societatea nu deţine conturi bancare. 
 De asemenea, rezultă din cercetările efectuate de către organele fiscale că ultima declaraţie 
depusă de agentul economic este din data de 25.02.2012, iar ultimul bilanţ este depus la 31.12.2011 
şi creanţele societăţii sunt dovedite cu declaraţiile depuse de societate şi neachitate în termenul legal, 
fapt ce a determinat curgerea de majorări şi penalităţi de întârziere. 
 Din probele administrate rezultă că procesul-verbal de constatare a insolvabilităţii a fost adus 
la cunoştinţa administratorului cu adresa nr.19606/03.10.2012, dar nu a fost primit de către acesta, 
fiind returnată în data de 09.10.2012, motiv pentru care a fost afişată la sediul societăţii conform 
procesului verbal de afişare încheiat la 03.11.2012 şi publicată şi pe site-ul Ministerului Finanţelor 
Publice prin anunţul colectiv nr.2588/01.02.2013, iar notificarea de deschidere a procedurii de 
insolvabilitate nr.1029/17.01.2013 a fost întocmită şi comunicată administratorului societăţii, fiind 
returnată la data de 24.01.2013. 
 În conformitate cu art. 27 alin. 1 lit. c) Cod proc. fiscală, pentru obligaţiile de plată restante 
ale debitorului declarat insolvabil răspund, solidar cu acesta, administratorii care, în perioada 
mandatului, cu rea-credinţă nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente 
deschiderea procedurii insolvenţei pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi 
neachitate la data declarării stării de insolvabilitate. 
 De asemenea, potrivit art. 27 alin. 2 lit. d) Cod proc. fiscală, răspunderea solidară revine 
administratorilor sau oricare alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau 
neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale. 
 Reaua-credinţă este definită în dicţionarul juridic ca o expresie care desemnează vinovăţia 
sub forma intenţiei sau ca o stare de incorectitudine, atitudine a unei persoane care săvârşeşte un fapt 
sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convieţuire socială, pe deplin conştientă de caracterul 
ilicit al conduitei sale. 
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 Dispoziţiile legale din diferite domenii sancţionează reaua-credinţă, cum este şi în situaţia de 
faţă, astfel că, potrivit dispoziţiilor art.27 din Codul de Procedură Fiscală administratorii care, în 
perioada mandatului, cu rea credinţă nu şi-au îndeplinit anumite atribuţii legale, răspund solidar cu 
debitorul declarat insolvabil. 

În cauză există dovada declarării insolvabilităţii debitorului, există dovada că administratorul 
care cunoştea situaţia datoriilor către bugetul statului nu a luat măsuri nici să achite obligaţiile 
fiscale, nici să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, cum de asemenea, nu a dovedit că se află 
într-o situaţie de nerăspundere. 
 Drept urmare, Administraţia Finanţelor Publice Tulcea a emis decizie de angajare a 
răspunderii solidare nr. 4041/22.02.2013 privind pe administratorul [...], în vederea recuperării 
creanţelor fiscale în sumă de 20.722 lei, reţinându-se fapta de nedeclarare a veniturilor şi de 
neachitare la scadenţă a obligaţiilor fiscale, fapt ce a determinat prejudicierea bugetului statului.  
 Împotriva acestei decizii, contestatorul a formulat contestaţie ce a fost respinsă prin decizia 
nr. 1884/25.04.2013 a Şefului Administraţiei Finanţelor Publice Tulcea. 
 Decizia este temeinică, legală, în condiţiile în care din probele administrate a rezultat că 
administratorul societăţii, respectiv contestatorul, nu a achitat la scadenţă obligaţiile fiscale aferente 
perioadei 2004 – 2012, nu a luat nicio măsură pentru redresarea societăţii, a sistat activitatea fără a 
solicita dizolvarea societăţii sau orice altă măsură care să conducă la stoparea curgerii majorărilor şi 
penalităţilor şi a înregistrat datorii mult mai mari decât veniturile încasate fără a cere aplicarea 
procedurii insolvenţei pentru datoriile acumulate în perioada 2004 – 2012. 
 Răspunderea instituită pe dispoziţiile art. 27 Cod proc. fiscală este o răspundere specială ce 
are la bază tragerea la răspundere a unei persoane cum ar fi administratorul societăţii ajunsă în stare 
de insolvabilitate, alta decât debitorul, care prin fapte culpabile, cum ar fi cele expres prevăzute la 
lit. c), d), fac imposibilă plata datoriilor la bugetul statului. 
 În cauză, rezultă calitatea de administrator unic a contestatorului, neîndeplinirea unor 
obligaţii de natură fiscală şi chiar juridică de către acesta, starea de pasivitate în care s-a aflat în acea 
perioadă atât cu privire la neachitarea obligaţiilor bugetare cât şi faţă de toate încercările organelor 
fiscale de recuperare a datoriilor pe calea executării silite, precum şi neiniţierea procedurii judiciare 
a insolvenţei la momentul oportun pentru a nu mări pasivul debitoarei prin curgerea majorărilor şi a 
dobânzilor, toate acestea sunt de natură să contureze un comportament culpabil care să conducă la 
reaua-credinţă a reclamantului, avută în vedere de legiuitor la reglementarea acestui tip de 
răspundere. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs  reclamantul [...], criticând-o ca fiind nelegală şi 
netemeinică, sub următoarele aspecte: 

A arătat reclamantul că sentinţa recurată se referă la faptul ca prima 
instanţa, procedând la respingerea cererii mele, motivează pe o alta situaţie de 
fapt și un alt temei juridic decât ceea ce cuprinde decizia de angajare a 
răspunderii solidare emisă de intimat. 

Astfel, intimatul i-a stabilit răspunderea solidară în temeiul dispozitiilor art. 27 alin. 2) lit. d) 
din O.G. nr. 92/2003, reţinându-se răspunderea sa solidară, ca administrator, pentru nedeclararea 
și/sau neachitarea la scadență, cu rea-credinţă, a obligaţiilor fiscale ale debitorului declarat 
insolvabil. 

Examinând însă considerentele sentinţei recurate, se observă ca motivaţia instanţei, atunci 
când îi analizează răspunderea solidara, se cantonează, în mare parte, pe dispoziţiile art. 27 alin. 2) 
lit. c) din O.G. nr. 92/2003, care însă se referă la obligaţia administratorului de a solicita instanţei 
competente deschiderea procedurii insolvenței, situaţie care nu a constituit temeiul deciziei de 
angajare a răspunderii mele solidare de către intimat. 
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Prin urmare, prima instanţă a soluţionat cauza luând în apreciere chestiuni pentru care nu a 
fost sesizată, ceea ce constituie o nesoluționare corectă a cauzei, precum și o cercetare incompletă a 
fondului pricinii. 
 O a doua critică adusă sentinţei recurate o reprezintă situaţia de fapt, 
care a fost în mod nereal invocată de către intimat, li în consecinţă, reţinută de prima instanţă. 

Astfel, s-a afirmat ca recurentul a fost notificat la domiciliul său, de către intimat, asupra 
existentei obligaţiilor fiscale ale debitorului SC [...] SRL, precum si in ceea ce priveşte declararea 
insolvabilităţii debitorului, imputându-i-se că nu a luat masuri, în calitatea sa de administrator, 
pentru remedierea acestor situaţii. 

Este important de remarcat faptul ca toate notificările au fost făcute la o alta adresa decât cea 
la care recurentul domiciliază si care rezulta din cartea sa de identitate. 

Intimatul a făcut toate comunicările la adresa din mun. Tulcea, …, insă acesta domiciliază 
încă din anul 2006 la o altă adresă din mun. Tulcea, respectiv …, așa cum rezultă din conţinutul 
cărții de identitate anexate prezentului recurs. 

Aceasta este și explicaţia pentru care toate comunicările intimatului, adresate recurentului au 
fost returnate, nefiind primite efectiv de acesta; această împrejurare are legătură esenţială cu 
susţinerile intimatului, reluate și de prima instanţă, cu privire la reaua sa credinţă, in sensul că a stat 
in pasivitate față de notificările intimatului cu privire la existența obligaţiilor fiscale ale debitorului 
principal. 

Prin urmare, date fiind cele de mai sus, nu se poate rețne in sarcina recurentului vreo 
atitudine culpabila, și cu atât mai puţin reaua credinţă, în calitatea sa de administrator, faţă de 
declararea și/sau neachitarea la scadență a obligaţiilor fiscale ale societăţii. 

O a treia critică a sentinţei recurate se referă, în mod global, la aplicarea greşită a legii de 
către prima instanţă, in sensul că situaţia de fapt ce rezultă din dosar nu se poate circumscrie 
răspunderii sale solidare prevăzute de disp. art. 27 alin. 2 lit. d din O.G. nr. 92/2003. 

Fără a face o reluare a argumentelor prezentate in acţiunea iniţială, ce urmează a fi avute în 
vedere și la analizarea prezentului recurs, arătă, în sinteză, faptul că nu rezultă vinovăţia sa, sub 
forma intenţiei calificate, de a nu achita obligaţiile fiscale ale debitorului principal. 

Lipsa obiectivă a resurselor materiale ale societăţii a condus la neplata acestor obligaţii 
fiscale, ceea ce, în lipsa intenţiei sale probate, nu conduce în mod automat la răspunderea sa 
solidară, fiind mai degrabă o componentă a unui eventual management defectuos in conducerea 
activităţii societăţii, ceea ce constituie obiectul de analiză a unui alt tip de răspundere decât cel 
instituit de intimat. 

Faptul că nu s-a sustras deliberat de la plata obligaţiilor fiscale ale societăţii rezultă nu numai 
din lipsa resurselor materiale ale societăţii, împrejurare atestata si de intimat, ci chiar si din situaţia 
sa materiala, care este una precara, acesta neavând bunuri mobile sau imobile, astfel că nu i se poate 
imputa eventual că a folosit resursele băneşti ale societăţii pentru folosul său propriu. 

Prin urmare, sunt elemente obiective care au condus la neplata obligaţiilor fiscale ale 
societăţii, si aceasta s-a datorat exclusiv împrejurării ca activitatea societăţii nu a mai putut genera 
profitul necesar pentru a echilibra balanţa societăţii la capitolul venituri/cheltuieli, iar toate acestea 
nu pot constitui argumente rezonabile pentru angajarea răspunderii mele solidare in temeiul disp. art. 
27 alin. 2) lit. d) din Codul de procedura fiscala. 

Având în vedere cele de mai sus, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei 
Tribunalului Tulcea, în sensul admiterii acţiunii introductive aşa cum a formulat-o. 

În drept, au fost invocate  disp. art. 3041, art. 312 alin. 1) Cod pr.civ. 
Intimata, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat, menţinerea sentinţei civile nr.4620/18.12.2013  pronunţată de Tribunalul Tulcea ca 
temeinică şi legală. 
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A arătat că solvabilitate fără bunuri sau venituri urmăribile încheiat la data de 26.09.2012 de 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea (fosta D.G.F.P. Tulcea) s-a constatat starea de 
insolvabilitate a debitorului SC. [...] S.R.L. Tulcea, având in vedere verificările efectuate in acest 
sens din care a rezultat ca debitorul nu este înscris în evidenta fiscala a Primăriei Tulcea cu bunuri 
mobile si imobile, nici la O.C.P.I., cu bunuri imobile, nu au fost înfiinţate popriri deoarece 
societatea nu deţine conturi bancare. 

De asemenea, rezultă din cercetările efectuate de către organele fiscale ca ultima declaraţie 
depusa de agentul economic este din data de 25.02.2012, iar ultimul bilanţ este depus la data de 
31.12.2011 și creanţele societăţii sunt dovedite cu declaraţiile depuse de societate și neachitate 
termenul legal, fapt ce a determinat curgerea de majorări si penalităţi de întârziere. 

Din probele depuse la dosarul cauzei rezultă că procesul-verbal de constatare a  
insolvabilităţii a fost adus la cunoştinţa administratorului cu adresa nr.l9606/03.10.2012 car enu a 
fost primit de către acesta, fiind returnata in data de 09.10.2012 motiv pentru  care a fost afişată la 
sediul societăţii conform procesului - verbal de afişare încheiat la data de 03.11.2012 si publicata si 
pe site-ul Ministerul Finanţelor Publice prin anunţul colectiv nr. 2588/01.02.2013. iar notificarea de 
deschidere a procedurii de insolvabilitate nr. 1029/17.01.2013 a fost întocmita si comunicata 
administratorului societăţii, fiind returnata ia data de 24.01.2013. 

În conformitate cu art. 27 alin.1 lit. c din Cod Procedură Fiscală, pentru obligaţiile de plata 
restante ale debitorului declarat insolvabil răspund, solidar cu acesta, administratori care, în perioada  
mandatului, cu rea-credință nu și-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente 
deschiderea procedurii insolvenței pentru obligaţiile aferente perioadei respective si neachitate la 
data declarării stării de insolvabilitate. 

De asemenea, potrivit art. 27 alin. 2 lit. d din Codul de Procedura Fiscala răspunderea 
solidara revine administratorilor sau oricare alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat 
nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligaţiilor fiscale. 

Reaua - credinţa este definită în dicţionarul juridic ca o expresie care desemnează vinovăţia 
sub forma intenţiei sau ca o stare de incorectitudine, atitudine a unei persoane care săvârşeşte un fapt 
sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convieţuire socială, pe deplin conştienta de caracterul 
ilicit al conduitei sale. 

Dispoziţiile legale din diferite domenii sancţionează reua-credință, cum este și situaţia de 
față, astfel că, potrivit dispoziţiilor art. 27 din Codul de Procedură Fiscală administratorii care, în 
perioada mandatului, cu rea credinţă nu și-au îndeplinit anumite atribuţii legale, răspund solidar cu 
debitorii: declarat insolvabil. 

În cauza dedusă judecaţii exista dovada declarării insolvabilităţii debitorului, există dovada 
ca administratorul care cunoştea situata datoriilor către bugetul statului nu a luat  măsuri nici să 
achite obligaţiile fiscale, nici să solicite deschiderea procedurii insolvenţei  cum de asemenea, nu a 
dovedit ca se afla într-o situaţie de nerăspundere, lucru susţinut şi prin întâmpinarea depusa la 
fondul cauzei cat si prin prezenta întâmpinare. 

Sentinţa instanţei de fond, în speţă a Tribunalului Tulcea, este temeinică şi legală, în 
condiţiile in care din probele administrate a rezultat administratorul societăţii, respectiv recurentului 
- contestator, nu a achitat la scade, obligaţiile fiscale aferente perioadei 2004-2012, nu a luat nici o 
măsura pentru redresarea  societăţii, a sistat activitatea fără a solicita dizolvarea societăţii sau orice 
alta măsura sa conducă la stoparea curgerii majoraţilor si penalităţilor și a înregistrat datorii mu mari 
decât veniturile încasate fără a cere aplicarea procedurii insolvenței pentru da acumulate in perioada 
2004-2012. 

Răspunderea instituită pe dispoziţiile art. 27 Cod Procedură Fiscală este o răspundere 
specială ce are la bază tragerea la răspundere a unei persoane precum administratorul societăţii 
ajunsă în stare de insolvabilitate, alta decât debitorul, ca în fapte culpabile, cum ar fi cele expres 
prevăzute la lit. c si d, fac imposibilă plata dată la bugetul statului. 
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Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii,  Curtea constată că este 
nefondat pentru următoarele considerente: 
          Prin decizia nr. 4041/22.02.2013 emisă de Administraţia Finanţelor Publice Tulcea s-a dispus 
angajarea răspunderii solidare a recurentului [...] în vederea realizării creanţelor fiscale în sumă de 
20.722lei. 
          Sub aspectul faptei ilicite a persoanei care răspunde solidar cu contribuabilul, în cuprinsul 
deciziei s-a invocat încălcarea dispozitiilor art. 27 alin.2 lit. d din OG 92/2003. Sub aspectul 
vinovăţiei s-a arătat că persoana care răspunde solidar a determinat nedeclararea/neachitarea la 
scadenţă a obligatiilor fiscale, creându-se un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum 
de 20.722 lei, arătându-se totodată că există raport de cauzalitate între fapta persoanei si prejudiciul 
creat.  
           S-a menţionat în decizie faptul că debitorul [...] nu este înregistrat în evidenţa fiscală a 
Primăriei Tulcea cu bunuri mobile sau imobile, nici la OCPI Tulcea cu bunuri imobile, respectiv nu 
mai deține calitatea de administrator la alte societăţi. Au fost întocmite și comunicate somatii în 
perioada anilor 2005-2011, au fost înfiinţate popriri asupra disponibilităţilor bănesti din conturile 
societăţii la bănci în perioada 2006-2012, în urma cărora a fost încasată suma de 1332 lei. S-a 
menţionat totodată că procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate nr. 19606/29.09.2012 a 
fost adus la cunostinta administratorului [...] cu adresa nr. 19606/29.09.2012 care, întrucât a fost 
returnată la 09.10.2012, a fost ulterior afișată pe site-ul MFP. Ultima declarație depusă de agentul 
economic este din 25.10.2012 
          Contestaţia administrativă formulată împotriva acestei decizii a fost respinsă prin decizia nr. 
1884/25.04.2013 a Şefului Administraţiei Finanţelor Publice Tulcea. 

În ceea ce priveşte critica din recurs referitoare la motivarea hotărârii primei instanţe sub 
aspectul analizei răspunderii solidare conform dispoziţiilor art. 27 alin. 2) lit. c) din O.G. nr. 
92/2003, care însă se referă la obligaţia administratorului de a solicita instanţei competente 
deschiderea procedurii insolventei, situaţie care nu a constituit temeiul deciziei de angajare a 
răspunderii mele solidare de către intimat, Curtea îl apreciază neîntemeiat. 
          Se observă astfel din analiza hotărârii recurate că prima instanţă a analizat incidenţa în cauză a 
ipotezei reglementate de dispozitiile art. 27 alin.2 lit. d C.pr.fisc.. 
           Împrejurarea că în cuprinsul motivării au fost redate şi dispozitiile art. 27 alin.1 lit. c Cod 
pr.fisc. nu este de natură a conduce la concluzia contrară, câtă vreme judecătorul fondului a verificat 
în concret întrunirea cumulativă a condiţiilor prescrise de dispozitiile art. 27 alin. 2 lit. d C.pr.fisc., 
temeiul juridic reţinut în decizia contestată. 

Sub aspectul criticii referitoare la reţinerea greşită a situaţiei de fapt de către prima instanţă 
prin prisma aprecierii greşite asupra legalităţii comunicării actelor de către intimata-pârâtă, Curtea o 
apreciază neîntemeiată. 
          Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, înmatricularea 
şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în registrul comerţului ori de la 
publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicaţie, acolo unde 
legea dispune astfel.  

În conformitate cu dispozitiile alin.2 din acelaşi articol, persoana care are obligaţia de a 
cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care 
face dovada că ele erau cunoscute de aceştia.  

Din analiza art. 14 din legea nr. 26/1990 reiese că cererea de înmatriculare a unei societăţi 
comerciale va cuprinde, după caz, datele conţinute în mod obligatoriu în actul său constitutiv şi va fi 
însoţită de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Iar potrivit art. 15 “(1) Cererea de înmatriculare a unei regii autonome, companii naţionale 
sau societăţi naţionale în registrul comerţului trebuie să cuprindă: 
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    a) actul de înfiinţare, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema acesteia; 
    b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale; 
    c) unităţile componente ce pot intra în relaţii contractuale cu terţii, persoanele împuternicite să le 
reprezinte şi limitele împuternicirilor acordate; 
    d) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia persoanelor împuternicite 
să le reprezinte, precum şi limitele puterilor conferite. 
    (2) Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de 
înregistrare, atribuit conform legii.” 

În ceea ce priveşte obligaţia înregistrării menţiunilor în registrul comerţului, art. 21 din 
legea nr. 26/1990 statuează: în registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la (…) 
orice modificare privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistrate.  

Din interpretarea coroborată a acestor texte de lege rezultă că, pentru a fi opozabilă terţilor, 
menţiunea domiciliului administratorului unei societăţi comerciale trebuie înscrisă în registrul 
comertului, respectiv orice modificare sub acest aspect. 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală: „Comunicarea 
actului administrativ fiscal: 

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În 
situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit potrivit 
art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul 
administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz. 

(2) Actul administrativ fiscal se comunică prin remiterea acestuia 
contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ 
fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

(2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat şi prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail 
sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului 
actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă contribuabilul a solicitat expres 
acest lucru. 

(2^2) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1), după caz, nu a fost posibilă, 
aceasta se realizează prin publicitate. 

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului 
fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în 
care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul 
actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, 
la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În 
lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean. În 
toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data 
afişării anunţului).!” 

(4) Dispoziţiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt 
aplicabile în mod corespunzător.” 

Analiza înscrisurilor existente în dosarul de fond relevă faptul că procesul-verbal privind 
declararea insolvabilităţii debitorului a fost comunicat recurentului [...], administrator al SC [...] 
SRL, la adresa care figurează în extrasul eliberat de Oficiul registrului Comerţului de le lângă 
Tribunalul Tulcea.  

Totodată, acesta a fost afişat la sediul SC [...] SRL, conform procesului-verbal de afişare 
depus la dosar, respectiv publicat prin anunţ colectiv pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. 

Prin urmare, Curtea apreciază că în cauză comunicarea procesului-verbal menţionat s-a 
realizat în mod legal, prin respectarea etapelor reglementate de Codul de procedură fiscală. 
          Sub aspectul criticii privind aplicarea greşita a legii de către prima instanţa, în sensul că 
situaţia de fapt ce rezultă din dosar nu se poate circumscrie răspunderii sale solidare prevăzute de 
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disp. art. 27 alin. 2 lit. d din O.G. nr. 92/2003, Curtea reţine că potrivit art. 27 alin. 2 lit. d) Cod proc. 
fiscală, răspunderea solidară revine administratorilor sau oricare alte persoane care, cu rea-
credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale. 
          Textul de lege reţinut ca temei legal al deciziei contestate instituie un caz de răspundere 
specială a administratorului unei societăţi comerciale sau a oricărei alte persoane, fundamentată pe 
reaua-credinţă care a condus fie la nedeclararea, fie la neachitarea la scadenţă a unor obligaţii 
fiscale, putând fi incidente şi ambele ipoteze. 

În ceea ce priveşte situaţia-premisă pentru incidenţa cazului de răspundere prescris de norma 
legală, la dosar există dovada stării de insolvabilitate a SC [...] SRL, societate comercială al cărei 
administrator era recurentul [...], fiind întocmit procesul-verbal de declarare a stării de 
insolvabilitate nr. 19606/29.09.2012. 

Cum acesta a fost adus la cunoştinţa acestei persoane, astfel cum s-a arătat mai sus, în cauză 
s-a făcut dovada că administratorul societăţii cunoştea situaţia datoriilor către bugetul statului. 
          În acest context, neluarea fie a măsurilor de achitare a obligaţiilor fiscale, fie de deschidere a 
procedurii insolvenţei, coroborată cu nedovedirea incidenţei unei cauze de nerăspundere atestă 
comportamentul culpabil al recurentului. Astfel, starea acestuia de pasivitate raportată atât la 
neachitarea obligaţiilor fiscale ale societăţii al cărei administrator unic este cât şi la lipsa 
demersurilor privind deschiderea procedurii judiciare a insolvenţei a determinat mărirea pasivului 
debitoarei prin curgerea penalităţilor de întârziere. 
          Se apreciază astfel că în mod corect judecătorul fondului a constatat legalitatea şi temeinicia 
deciziei contestate, reţinând motivat reaua-credinţă a persoanei a cărei răspundere solidară a fost 
angajată. 

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea constată neîntemeiat recursul declarat 
de reclamanţi, urmând a-l respinge în temeiul dispoziţiilor art. 496 alin. 1 NCPC, menţinând ca 
temeinică şi legală sentinţa instanţei de fond. 
 

54. Anulare acte administrative emise de Curtea de Conturi. Nelegalitatea acordării de 
drepturi băneşti angajaţilor primăriei. 
 

Art.1 alin.2 din Legea nr.330/2009 
Art. 3, 10 din OUG nr.1/2010 
Art.37 din Legea nr.284/2010 

 
Întrucât nici Legea-cadru nr.330/2009 şi nici Legea-cadru nr.284/2010 nu au prevăzut posibilitatea 

acordării unor drepturi băneşti menite să substituie măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă la 
care este obligat angajatorul autoritate publică, în mod corect s-a constatat că acordarea lor este nelegală. 

Împrejurarea că drepturile speciale au făcut obiectul contractului colectiv de muncă din 16.10.2012 
nu este suficientă pentru a acorda legitimitate plăţilor făcute deoarece contractul a fost încheiat sub imperiul 
unei legislaţii care conţinea norme prohibitive în legătură cu drepturile de natură salarială ce puteau fi 
acordate de la bugetul statului. 

De asemenea, hotărârea judecătorească invocată de recurenţi se referă la drepturi acordate anterior 
intrării în vigoare a normelor legale citate anterior, astfel că nu poate fi invocată o eventuală putere a 
lucrului judecat în situaţia în care în prezenta cauză există, în mod evident, o premiză legală diferită de cea 
avută în vedere la pronunţarea hotărârii. 

 
Decizia civilă nr. 722/CA/18.06.2014 

                           Dosar nr. 9063/118/2013 
 

Prin cererea formulată la data de 22.10.2013 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.9036/118/2013, reclamanţii Primăria Comunei [...] şi Comuna [...] prin Primar au solicitat în 
contradictoriu cu pârâtele Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Judeţului Constanţa 
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şi Curtea de Conturi a României anularea Deciziei nr.86/02.10.2013 emise de Camera de Conturi 
Constanţa şi anularea Încheierii nr.13/11.10.2013 emise de Curtea de Conturi a României în urma 
soluţionării contestaţiei administrative formulate de către reclamanţi. 

Prin sentinţa civilă nr.224/28.01.2014 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea ca 
nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii Primăria Comunei [...] şi 
Comuna [...] prin Primar, care au criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi 
netemeinică. 

 Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi 
analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Au susţinut recurenţii că drepturile care au fost stabilite ca nelegale de către intimate au fost 
consfinţite printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. 

Intimatele se fac vinovate de nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti. Astfel, prin decizia 
nr.1935/CA/07.09.2012 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 482/36/2012 au fost 
recunoscute şi acordate de către instanţă drepturi şi indemnizaţii, printre care şi drepturile privind 
menţinerea sănătăţii şi integrităţii muncii, drepturi ce au intrat în puterea lucrului judecat. 

În opinia recurenţilor, chiar dacă instanţa motivează că nu există compatibilitate între 
prevederile contractului colectiv de muncă şi noile legi ale salarizării, Legea nr.284/2010, Legea 
nr.283/2011, în sensul că decizia 1935/2012 a fost dată sub imperiul vechilor legi ale salarizării, nu 
prezintă nicio relevanţă. Nici vechile legi nu prevedeau acordarea  acestor drepturi privind 
securitatea în muncă, însă instanţele le-au acordat, folosind acelaşi raţionament.  

În continuare, recurenţii apreciază că instanţa de fond a aplicat greşit normele de drept 
material, plecând de la o greşită interpretare a textului de lege privind obiectul dedus judecăţii. În 
speţă este vorba de prevederile art. 2 alin.1 din Legea nr.130/1996. 

Contractele colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare. Prin 
aceste contracte nu se pot negocia clauze  referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt 
stabilite prin dispoziţiile legale. 

Per a contrario, în situaţia în care drepturile şi cuantumul acestora nu au fost stabilite prin 
dispoziţii legale, în cazul reclamanţilor Legea nr.284/2010 şi Legea nr.283/2011, atunci legiuitorul a 
permis stabilirea şi negocierea cuantumului acestora prin Contractul colectiv de muncă. Nu în 
ultimul rând, potrivit art. 238 alin.3 din Codul muncii cu care se completează Legea nr.188/1999, la 
negocierea contractului colectiv de muncă dispoziţiile legale referitoare la drepturile salariaţilor au 
un caracter minimal.  

Mai mult, obiectul dedus judecăţii nici măcar nu îl formează un drept salarial, fiind 
reprezentat de drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii. Negocierea acestor 
drepturi este reglementată şi de prevederile speciale ale Legii nr. 188/1999. Drepturile acordate prin 
CCM au fost drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii. Aceste drepturi au 
caracter social şi au fost acordate din veniturile proprii ale instituţiei şi nu din bugetul de stat. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea 
sentinţei recurate cu consecinţa admiterii acţiunii. 

În drept, a invocat dispoziţiile art. 488 alin.1 pct.7 şi 8 Cod procedură civilă. 
Analizând cauza sub aspectul motivelor de casare invocate, Curtea constată că recursul 

este nefondat. 
Într-adevăr, Codul muncii, Legea nr.62/2011 şi Legea nr.188/1999 permit încheierea de 

contracte/acorduri colective între instituţiile publice şi sindicatele reprezentative sau reprezentanţii 
funcţionarilor publici.  



301 
 

Însă, conform dispoziţiile art.1 alin.2 din Legea nr.330/2009, „Începând cu data intrării în 
vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. 
(1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.”, iar potrivit art.2 al.(1) lit.a 
dispoziţiile acestui act normativ se aplică „a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, 
respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, 
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi 
publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate 
integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale;” 

În acest sens, prin OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 
domeniul bugetar, în vigoare de la 25.01.2010 s-a prevăzut la art.3 că „Prin contractele sau 
acordurile colective şi individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură 
salarială care excedează prevederilor Legii-cadru nr.330/2009”, iar prin art.10 s-a stabilit că „În 
conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor 
personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale 
stabilite prin contractele şi acordurile colective şi contracte individuale de muncă încheiate cu 
nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative 
emise cu încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor şi care excedează prevederilor Legii-
cadru nr. 330/2009.” 

De asemenea, potrivit art.37 din Legea nr.284/2010 - Legea cadru privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 31.12.2010 :  
 „(1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele 
individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care 
excedează prevederilor prezentei legi.  
    (2) Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul 
de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi 
şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu 
modificările şi completările ulterioare, din instituţii finanţate integral din venituri proprii în 
instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor 
contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost 
încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.  
         (3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal 
încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcţie de modul de 
organizare şi finanţare al autorităţilor şi instituţiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei 
legi.  

Întrucât nici Legea-cadru nr.330/2009 şi nici Legea-cadru nr.284/2010 nu au prevăzut 
posibilitatea acordării unor drepturi băneşti menite să substituie măsurile privind securitatea şi 
sănătatea în muncă la care este obligat angajatorul autoritate publică, în mod corect s-a constatat că 
acordarea lor este nelegală. 

Împrejurarea că drepturile speciale au făcut obiectul contractului colectiv de muncă 
nr.66/16.10.2012 nu este suficientă pentru a acorda legitimitate plăţilor făcute deoarece contractul a 
fost încheiat sub imperiul unei legislaţii care conţinea norme prohibitive în legătură cu drepturile de 
natură salarială ce puteau fi acordate de la bugetul statului. 

De asemenea, hotărârea judecătorească invocată de recurenţi se referă la drepturi acordate 
anterior intrării în vigoare a normelor legale mai sus citate, astfel că nu poate fi invocată o eventuală 
putere a lucrului judecat în situaţia în care în prezenta cauză există, în mod evident, o premiză legală 
diferită de cea avută în vedere la pronunţarea hotărârii. 
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Reţinând aceste considerente Curtea constată că actele de control, dar şi încheierea de 
soluţionare a contestaţiei sunt legale, criticile aduse de reclamanţi fiind neîntemeiate, motiv pentru 
care va respinge recursul în temeiul art.496 Cod procedură civilă. 
 

55. Anulare act administrativ. Admiterea excepției prematurității acțiunii. 
Neparcurgerea de către reclamantă a procedurii administrativ-jurisdicționale. 
 

Art. 13 din HG nr. 430/2008 
Art. 13 alin. (4) din OG nr. 14/2003 

 
Din analiza dispoziţiilor legale (art.13 din HG nr. 430/2008, art. 13 alin. (4) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 14/2003) reiese că certificatul de încadrare în grad de handicap trebuie contestat în prealabil 
la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 
          Analiza prevederilor art. 13 alin.5 din HG nr. 430/2008 relevă totodată că instanţa nu poate fi sesizată 
în vederea exercitării controlului de legalitate asupra certificatului de încadrare în grad de handicap decât 
după finalizarea procedurii administrative prin emiterea unei decizii de către Comisia superioară. 

Prin cererea dedusă judecăţii, reclamanta a solicitat anularea Hotărârii nr. D 919/09.05.2012 şi 
menţinerea Hotărârii nr. D 956/19.05.2011, respectiv menţinerea certificatului de încadrare în gradul de 
handicap „grav”. 

Analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei atestă faptul că Hotărârea nr. D919/09.05.2012 a fost 
emisă ca urmare a cererii reclamantei privind eliberarea certificatului de încadrare într-o categorie de 
handicap pentru copilul [...], în baza acesteia fiind emis certificatul de încadrare în grad de handicap nr. D 
919/09.05.2012. 

Reclamanta nu a contestat acest certificat la Comisia superioară de evaluare, astfel că în cauză nu a 
fost emisă o decizie de către această comisie.  

 Se constată că hotărârea contestată nu a fost emisă ca urmare a parcurgerii de către reclamantă a 
procedurii administrativ-jurisdicţionale, ci acest act este prealabil emiterii certificatului de încadrare în grad 
de handicap contestat, aspect ce reiese de altfel din chiar conţinutul hotărârii. 

De asemenea, reclamanta nu a făcut dovada contestării certificatului de încadrare în grad de 
handicap la Comisia superioară de evaluare, în cauză nefiind aşadar demarată procedura administrativă 
obligatorie reglementată prin dispoziţiile art. 13 alin. 2-5 din HG 430 /2008. 

 
Decizia civilă nr. 740/CA/19.06.2014 

                           Dosar nr. 6529/118/2012 
 

Prin sentinţa civilă nr. 4489/28.11.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa a fost admisă 
cererea formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN 
CONSTANŢA - COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI, dispunându-se anularea 
Hotărârii nr. D919/09.05.2012, emisă de Consiliul Judeţean Constanţa - Comisia pentru 
Protecţia Copilului. 

S-a dispus totodată emiterea unei hotărâri privind eliberarea certificatului de 
încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, gradul GRAV, pentru copilul [...], născut 
la data de 30.10.1999. 

Prima  instanţă a reţinut în esenţă următoarele:  
Minorul [...], născut la data de 30.10.1999, a fost diagnosticat cu „Sindromul Down”, încă 

din copilărie. Deşi minorul manifesta stări si simptome ale acestei boli, este îngrijit si tratat de 
familie ca fiind un copil normal, acesta studiind in prezent la Şcoala Specială „[...]”, fiind elev in 
clasa a III-a. In anul 2011, a obţinut de la Consiliul Judeţeană Constanţa - Comisia pentru Protecţia 
Copilului, Certificat de încadrare a copilului intr-un grad de handicap, nr. …/19.05.2011. Prin 
Hotărârea nr. D956/19.05.2011, emisa de Consiliul Judeţean Constanţa - Comisia pentru Protecţia 
Copilului, s-a hotărât eliberarea certificatului de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap 
gradul „Grav” (cu asistent personal), pentru copilul [...], născut la data de 30.10.1999. Întrucât 
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Certificatul de încadrare avea valabilitatea 12 luni, s-a recurs la obţinerea unui nou Certificat de 
încadrare, iar in şedinţa din 09.05.2012, Comisia pentru Protecţia Copilului, in baza cererii 
înregistrata sub nr. D26409/02.05.2012 formulată de către mama minorului, s-a hotărât eliberarea 
certificatului de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, gradul „Accentuat”, pentru 
copilul [...], născut la data de 30.10.1999. Sindromul Down sau mongolismul este o afecţiune 
permanenta in cadrul căreia o persoana se naşte cu anumite trăsături fizice distincte, de exemplu 
facies aplatizat, gat scurt, si un grad de întârziere mintala (retard psihic). Deşi Sindromul Down este 
permanent, majoritatea pacienţilor pot duce o viata normala, activa. Beneficiind de îngrijirea 
adecvată şi ajutorul de care au nevoie, copiii cu Sindrom Down pot avea creştere si dezvoltare 
spectaculoase putând deveni adulţi normali. 

Sindromul Down este o afecţiune congenitală in care materialul genetic determină anomalii 
de dezvoltare a copiilor si adesea retardare mintala. Sindromul Down este însoţit de o evoluţie 
anormală a dezvoltării motorii şi de abilităţi motorii reduse. Acest fapt se datorează 
comportamentului explorativ redus şi sistemului neuromotor afectat. Copiii cu sindrom Down au 
probleme cu deprinderile motorii fine - coordonare, manipulare, au o rezistenţă mai mică la efort cu 
oboseală rapid instalată datorită hipotoniei musculare, execută dificil sarcini motorii complexe. Se 
pot, de asemenea, evidenţia probleme de coordonare ochi-mână, dexteritate scăzută şi o diminuare a 
vitezei de reacţie. 

Sindromul Down se caracterizează printr-o hipotonie generalizată. Gradul de hipotonie este 
dificil de apreciat, el putând fi de severitate mare, moderată sau mică, observabil în timpul 
mobilizărilor pasive, posturilor şi desfăşurărilor activităţilor motorii. De obicei, hipotonia este mai 
mare la membrele inferioare  decât la membrele superioare. Particularităţile caracteristice copiilor cu 
sindrom Down sunt schemele de mişcare statice şi simetrice, strategiile de mişcare compensatorii şi 
lipsa variabilităţii. Problemele motorii în timpul unei etape de dezvoltare nu apar într-o formă 
izolată, ci sunt rezultatul etapelor anterioare şi au consecinţe asupra etapelor viitoare. 

Din raportul de expertiza medico-legală rezultă că numitul [...] prezintă dg. „Sindrom Down 
- fenotip specific confirmat citogenetic. Întârziere psihica globala, predominant a limbajului – forma 
severa, QI 30. Modificări de reactivitate emoţionala comportamentala, cu crize de manie, auto si 
heteroagresivitate, deficiente de autoservire si comunicare, modificări EEG tip paroxistic iritativ 
focal (pentru care a urmat tratament recomandat de medicul specialist neuropsihiatru, in anul 2012). 
Necesită stimulare cognitiv-comportamentală, logopedie, consiliere suportivă și parentală, îngrijire 
și supraveghere permanentă; nu se autoserveşte, nu are noţiunea de pericol real si nu se poate îngriji 
singur de interesele sale; in prezent nu mai urmează tratament medicamentos. Actualmente, minorul 
este incadrat in grad de handicap grav (cu asistent personal), conform raportului de evaluare 
complexă nr. D28809 din 22.04.2013, eliberat de Serv. de evaluare complexă, cu rec. prevăzute in 
planul de recuperare a copilului cu dizabilitati. Certificatul nr. 788 din 09.05.2013 este valabil 12 
luni. In anul 2011 la fost incadrat tot in gradul de handicap grav, iar in anul 2012 in cel de handicap 
accentuat. 

Dupa cum rezulta din fișa psihopedagogică - Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „[...]” 
Constanța, pentru clasele I-II-III (v. 10. din raport), situaţia la invațătură (media generală) a fost in 
cls. I-a - bine. cls.a Il-a - foarte bine, cls. a III-a - foarte bine. Se menţin in majoritate aceleaşi 
caracteristici ale activităţii, dar in cls. a III-a se precizează: memorare scurtă durată, mecanica, stil 
de munca inegal, instabilitate emoţionala, agresivitate, toleranta scăzuta la frustrare, se integrează, 
dar preferă sarcini executive, uneori este agresiv, iar atitudinea față de adulţi este de indiferență, se 
supără, lasă să se vadă aceasta, sfidează, se închide în tăcere, doreşte să activeze, dar trebuie împins 
în permanenţă. 

Sindromul Down este o boală ereditară, (congenitală, aberaţie cromozomială), cauzată de 
existența unui cromozom supranumerar care se adaugă la a 21-a pereche de cromozomi, subiectul 
având deci 47 cromozomi in loc de 46. Se caracterizează prin aspectul fizic particular: cutia craniană 
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mică, aspect mongoloid al ochilor, anomalii ale mâinilor, picioarelor, pleoapelor, întârziere mintală. 
Aceste persoane pot fi afectate si de malformaţii interne, mai ales de natură cardiacă, precum și de 
leucemie. Persoanele cu sindromul Down pot avea o speranţa de viata mai mica, din cauza 
diferitelor complicatii ale bolii care apar, mai ales după 30 de ani. Altă caracteristică a sindromului 
Down este retardul mental, care îl împiedică pe copil să înveţe noţiuni abstracte, să se descurce la 
şcoală, dar nu-i afectează competentele sociale, posibilitatea de a stabili relaţii satisfăcătoare cu alţii. 

Nu există nici un tratament specific pentru aceasta maladie cromizomială, nevindecabila, dar 
nu mare număr de masuri sunt susceptibile sa amelioreze calitatea vietii copiilor trisomici, cu 
ajutoare specializate, primite incă din copilărie fiind posibil să se elaboreze un proiect educativ 
adaptat fiecarui copil. 

Sindromul Down, ca afecțiune genetica este permanent, nu poate fi clasificat din punct de 
vedere al evolutiei. Beneficiind de îngrijirea adecvată și ajutorul de care au nevoie, copiii cu 
sindrom Down pot avea creştere și dezvoltare spectaculoase si pot deveni adulţi integraţi social si 
familial. Problemele de sănătate si tulburările in dezvoltare pot contribui la apariţia problemelor 
comportamentale, copilul poate dezvolta o tulburare de opozitionism provocator, in parte din cauza 
problemelor de comunicare sau de interpretare a cerinţelor celorlalţi. In cazul in care un copil 
prezintă probleme mentale, cum sunt anxietatea sau depresia, pot fi necesare consilierea si 
tratamentul medicamentos Copilul poate fi ajutat să depăşească aceste dificultăţi, intr-un climat de 
afecţiune si siguranţa, trebuind sa i se asigure in mod regulat asistența medicală de către o echipă de 
specialişti din domeniul medical.  

În Ordinul Nr. 762/1992 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale 
pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, Conform Criteriilor medico-psihosociale 
de încadrare în grad de handicap din 31 august 2007, aprobate si continute de Ordinul nr. 762 din 31 
august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea 
în grad de handicap, la parametrii functionali, la capitolul EVALUAREA GRADULUI DE 
HANDICAP LA PERSOANELE CU DEZVOLTARE INCOMPLETA A FUNCȚIILOR 
MENTALE ȘI PSIHOSOCIALE, parametri funcționali, se reține ca la deficienta accentuata si 
handicap accentuat sunt urmatoarele caracteristici comportamentale: intârzierea mintala accentuata - 
(QI - 21 – 34, adaptarea la situatii noi nu se realizeaza conform vârstei cronologice, persoana are un 
ritm de dezvoltare lent, curba de perfectionare este plafonata, având loc blocaje psihice, sunt 
capabili sî efectueze sarcini simple sub supraveghere, au nevoie de servicii de sprijin si se pot adapta 
la viața de familie, comunitate. 

La deficiența gravă și handicap grav sunt următoarele caracteristici comportamentale: 
intârzierea mintală profundă - ( QI < 21, minima dezvoltare senzitivo-motorie, reacționează la 
comenzi simple îndelung executate, au nevoie de asistenta permanenta, fiind incapabili de 
autoconductie și autocontrol, necesita asistent personal. 

S-a reţinut că minorul [...], născut la data de 30.10.1999, a fost diagnosticat cu „Sindromul 
Down” incă din copilarie. Desi minorul manifesta stari si simptome ale acesteia boli, era ingrijit si 
tratat de familie ca fiind un copil normal, acesta studiind in prezent la Școala Specială „[...]”, fiind 
elev in clasa a III-a. In anul 2011, a obtinut de la Consiliul Judeţean Constanţa - Comisia pentru 
Protecţia Copilului, Certificat de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, nr. …/19.05.2011. 
Prin Hotărârea nr. D956/19.05.2011, emisa de Consiliul Judeţean Constanţa - Comisia pentru 
Protecţia Copilului, s-a hotarat eliberarea certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu 
handicap gradul „Grav” (cu asistent personal), pentru copilul [...], născut la data de 30.10.1999. 
Intrucat Certificatul de încadrare avea valabilitatea 12 luni, s-a recurs la obtinerea unui nou 
Certificat de încadrare, iar in sedinta din 09.05.2012, Comisia pentru Protecţia Copilului, in baza 
cererii inregistrata sub nr. D26409/02.05.2012 formulata de catre mama minorului, s-a hotarat 
eliberarea certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, gradul „Accentuat”, 
pentru copilul [...], născut la data de 30.10.1999. 
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Pentru analizarea corectitudinii acestei concluzii, instanţa de fond nu a avut  în vedere decât 
concluziile comisiei de evaluare, compusă în conformitate cu prevederile legale – art. 85 alin. 4 din 
legea nr. 448/2006. 

Însă, concluziile comisiei de evaluare au fost raportate la criteriile medico-psihosociale pe 
baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap  aprobate prin ordin comun al 
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, aşa cum prevede  art. 85 
alin. 10 din lege criterii ce se vor  corobora cu  actele medicale depuse la dosar. 

Însă, actele medicale au dovedit că susţinerile reclamantei în sensul că minorul suferă de 
sindromul Down şi, ca urmare a acestei suferinţe medicale, se încadrează într-un  grad de handicap 
astfel cum stabileşte ordinul în baza căruia a fost emis certificatul şi decizia de încadrare în grad de 
handicap. 

Din coroborarea probelor administrate în cauză, respectiv înscrisuri şi expertiza medico-
legala, nu a  rezultat că starea de sănătate a minorului s-a apreciat in timp, acesta fiind un criteriu 
esenţial ce influenţează şi celelalte elemente psihologice ce determina încadrarea într-un grad de 
handicap, în funcţie de afectările organice multiple si tulburările funcţionale determinate de evoluţia 
afecţiunilor medicale.  

Aşa fiind, s-a avut în vedere, la soluţionarea cauzei, nu numai diagnosticul medical aplicat 
minorului, ci raportarea acestui criteriu la criteriile rezultate din evaluarea complexa a acestuia, 
apreciind însă că elementele psihologice ce determină încadrarea într-un grad de handicap, nu 
justifica în mod singular, prin ele insele, o alta încadrare a minorului în gradul de handicap. 

Or, în cauză, a fost administrată o expertiză a unui medic specialist, necontestata, care atesta 
existenta unor afecţiuni care, prin simptomatologia prezentata, potrivit menţiunilor clare, neechivoce 
ale specialistului desemnat, concluzioneaza în sensul incadrarii minorului in gradul de handicap 
grav, si nu accentuat, astfel ca Hotărârea nr. D919/09.05.2012, emisă de Consiliul Judeţean 
Constanţa - Comisia pentru Protecţia Copilului, dată in soluționarea contestației impotriva 
certificatului prin care acesta a fost incadrat in grad de handicap accentuat, având valabilitate 12 
luni, a fost in mod nelegal emisî. 

Atât timp cât actele medicale coroborate cu dispoziţiile Ordinului 762/2007 contrazic 
concluziile Comisiei precum şi menţiunile din certificatul emis in 2012 si contestat şi din decizia 
emisă în soluţionarea contestaţiei,  instanţa apreciază că decizia este nelegală. 

Pe cale de consecinţă, instanţa a admis cererea formulată  de reclamanta [...], ca reprezentant 
legal al minorului [...], în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA - 
COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI, dispunând anularea Hotărârii nr. 
D919/09.05.2012, emisă de Consiliul Judeţean Constanţa - Comisia pentru Protecţia Copilului şi 
emiterea unei hotărâri privind eliberarea certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu 
handicap, gradul GRAV, pentru copilul [...], născut la data de 30.10.1999. 
          Împotriva acestei hotărâri a declarat apel, calificat ulterior ca recurs, CONSILIUL 
JUDEŢEAN CONSTANŢA - COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, întemeiat pe prevederile art. 466-470 din Codul de procedură 
Civilă 3e prevederile Ordinului nr .725/2002 si Ordinului 18/2003, cu următoarea motivaţie în  fapt: 

Sindromul Down este o modificare genetică care nu poate fi clasificată, astfel că nu se poate 
face încadrarea de la Grav la Accentuat, întrucât nu are loc o evoluţie a bolii in sine, sindromul 
Down fiind o stare genetică pe parcursul întregii vieţi. 

Privitor la acest aspect, Ordinul nr. 725 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora 
se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială ale acestora, 
stipulează: ,,Prezenţa unei condiţii de sănătate (boli, afecţiuni) este o premisă dar aceasta nu conduce 
obligatoriu la handicap (dizabilitate). Diagnosticul medical in sine nu este ca atare suficient pentru a 
fundamenta încadrarea intr-o categorie de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psihosociala. La 
evaluarea eventualului handicap sau dizabilităţi alături de stabilirea gradului de disfuncţionalitate a 
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organismului, se vor lua in considerare şi factorii de mediu, inclusiv cei familiali, calitatea educaţiei, 
masurile luate de familie, posibila neglijare, precum si factorii personali. Ponderea acestor factori in 
constituirea handicapului va fi evaluata prin criterii de facilitare si/sau bariere, identificate prin 
raportul de ancheta psihosociala. 

Evaluarea şi încadrarea în grad de handicap nu este un scop in sine, ele trebuie să ducă la 
creşterea calităţii vieţii copilului, prin îmbunătăţirea îngrijirii şi intervenţii personalizate cu scop 
recuperator şi de facilitare a integrării sociale.„ 

În fapt, aşa cum s-a arătat până acum, pentru afecţiunile medicale ale minorului [...], 
precizate în documentele depuse la dosar, Ordinul nr. 725 in 1 octombrie 2002 prevede că: 

La baza aprecierii severităţii handicapului (dizabilităţii) stau, în principal, următoarele criterii 
generale: 

a) gradul, stadiul, eventualele complicaţii şi posibila asociere de afecţiuni derivate din 
afectări/deficiente structurale sau funcţionale, stabilite pe baza explorărilor corespunzătoare (in 
cazul de fata, minorul este diagnosticat cu sindrom down, confirmat genetic); 

b) răspunsul la tratament şi efectul măsurilor recuperatorii (protezare, reeducare funcţională) 
şi serviciilor de intevenţie şi sprijin; 

c) posibile limitări în activitate şi restricţii in participarea socială, ca efecte ale afectării sau 
deficienţei etc. 

d) influenţa pozitivă, de facilitare sau negativă, de bariere, exercitată de factorii de mediu; 
e)influenţa pozitivă sau negativă a criteriilor susmenţionate cu factorii personali. 

Aplicarea  combinată a criteriilor medicale şi psihosociale se face diferenţiat şi adaptat 
Darticulahtăţilor de vârstă ale copiilor în cauză." 

Astfel, la Capitolul „Afectări multiple ale organismului legate de boli genetice nvalidante se 
stipulează": „Boli genetice invalidate: 

- aberaţii cromozoidale - trisomia 18, trisomia 21, trisomia 13 în raport cu afectarea 
capacităţii intelectuale, de comunicare, prezenţa comorbidităţii şi a restricţiilor de participare; pot fi 
încadrate în grade diferite de handicap. " 

În cazul de faţă minorul nu asociază comorbidităţi - exemplu: malformaţie congenitală de 
cord, care se asociază de regulă Sindromului Langdon Down însă prezintă o întârziere mintală 
apreciată de către medicul specialist psihiatrie pediatrică dr. [...] ca fiind moderată cu un Ql= 42, şi o 
tulburare de limbaj - dislalie polimorfă. 

In subcapitolul Tulburări psihice (Ordinul 725/2002), se precizează: 
"a) întârzierile (dizabilităţile) mintale, certificate prin încadrarea în criteriile clasificărilor 

internaţionale (ICD 10): 
1. întârzierea mintală cu Ql= 35- 49 fără altă asociere se poate asimila gradului accentuat de 

handicap" 
Cazul copilului a fost analizat în evoluţia lui, constatându-se de-a lungul timpului, pe măsură 

ce acesta înainta în vârstă, un progres obţinut în urma terapiilor de recuperare şi confirmat de către 
medicul primar psihiatrie pediatrică doamna dr. [...]. 

Astfel, dacă în anul 2010 doamna doctor preciza în Certificatul medical „Retard psihic sever 
Ql=32" şi în anul 2011 un „Retard mintal sever Ql=35", în anul acesta constată un progres în plan 
mintal, precizând „Retard mintal mediu Ql=42; Dislalie polimorfă;". 

Susţine că integrarea copilului în învăţământul special pentru deficienţi mintali, adecvat 
nevoilor acestuia de şcolarizare, a avut un efect pozitiv în dezvoltarea acestuia. 

În sentinţa a cărei anulare se cere se face des trimitere la descrierea sindromului Down şi la 
particularităţile celor afectaţi de aceasta boală. Trebuie însă precizat faptul că acestea sunt aspecte 
generale, însă fiecare individ afectat de aceasta boală este o unicitate şi prezintă anumite 
particularităţi ale acestei boli. 
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Astfel, minorul în cauză nu prezintă o afectare motorie (exemplu: hipotonie musculară, 
probleme de coordonare) la dosarul copilului neexistând documente medicale - respectiv evaluare 
neurologică - care să susţină aceste afectări. In acelaşi timp, se poate afirma că minorul în cauză nu 
asociază comorbidităti - exemplu: malformaţiecongenitală de cord, întâlnită deseori Sindromului 
Down. 

În Raportul de expertiză medico - legală efectuată în cauză se citează diagnosticul: "Sindrom 
Down - fenotip specific confirmat citogenetic, întârziere psihică globală, predominant a limbajului 
formă severă Ql sub 30. Modificări de reactivitate emoţională şi comportamentală - cu crize de 
mânie - auto şi heteroagresivitate. Deficienţe de autoservire şi comunicare. Modificări EEG tip 
paroxisticiritativ focal" cu recomandarea " Necesită îngrijire şi supraveghere permanentă cu însoţitor 
(nu se autoserveşte, nu are noţiunea de pericol real"- diagnostic certificate în urma unei internări a 
minorului la Spitalul Clinic de Psihiatrie " Prof. Dr. Al. Obregia" din Bucureşti, în perioada 
14.05.2012 - 21.05.2012. 

Învederează  că această evaluare a minorului la Clinica de neurologie pediatrică din cadrul 
Spitalului Clinic de Psihiatrie " Prof. Dr. Al Obregia" din Bucuresti a avut loc după data de 
09.05.2012 când cazul minorului a fost analizat în  Şedinţa CPC în vederea reîncadrării în grad de 
handicap. Astfel, acest document fiind emis ulterior emiterii Hotărârii nr.D919-09.05.2012, nu a stat 
la baza încadrării în gradul Accentuat, document ce nu a fost adus a cunoştinţa membrilor Comisiei 
pentru Protecţia Copilului, care, conform prevederilor egale, puteau dezbate intr-o altă şedinţa cazul 
minorului, in vederea modificării gradului de handicap, dacă diagnosticul sistarea copilului 
permiteau acest lucru. 

Procedura de lucru existentă la nivelul Serviciului de Evaluare Complexă prevede: doamna 
[...], mama copilului, trebuia să solicite printr-o cerere scrisă o nouă evaluare a minorului, având în 
vedere faptul că deţinea documente medicale, respectiv Bilet de externare din spital şi Certificat 
medical. La cerere se anexau aceste documente, iar Serviciul de Evaluare Complexă se adresa 
Secretariatului Comisiei pentru Protecţia Copilului, înscria cazul pe ordinea de zi, iar în prima 
Şedinţă se rediscuta situaţia minorului [...] şi se proceda la modificarea încadrării, dacă agravarea 
era susţinută de documente medicale şi de starea copilului. 

Deşi în cursul dezbaterilor reclamanta a susţinut că a comunicat aceste documente nu poate 
face dovada ca a solicitat reevaluarea minorului către Comisia pentru Protecţia Copilului, prin cerere 
scrisă si înregistrată, acest document fiind adus la cunoştinţa membrilor Comisiei pentru Protecţia 
Copilului in anul 2013, când minorul s-a prezentat însoţit de către mamă la o nouă reevaluare în 
vederea reîncadrării in grad. 

Astfel, în data de 22.04.2013, la solicitarea doamnei [...], minorul  [...] a fost reevaluat în 
cadrul Serviciului de Evaluare Complexă aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Constanţa, în vederea reîncadrării în grad de handicap, având în vedere faptul 
că vechiul certificat expiră în data de 09.05.2013. 

Analizând documentele recente depuse la dosar, s-a putut constata că doamna [...] a 
comunicat două certificate medicale, respectiv: 

- CERTIFICAT MEDICAL NR. 440/15.05.2012 eliberat în baza referatului d-nei conf. dr. 
[...], în care se precizează diagnosticul: "Sindrom Down - fenotip specific. întârziere psihică globală, 
predominant a limbajului formă severă Ql sub 30. Modificări de reactivitate emoţională şi 
comportamentală - cu crize de mânie - auto şi heteroagresivitate.  

Deficienţe de autoservire şi comunicare. Modificări EEG tip paroxisticihtativ focal" cu 
recomandarea "Necesită îngrijire şi supraveghere permanentă cu însoţitor (nu se autoserveşte, nu are 
noţiunea de pericol real"; 

- CERTIFICAT MEDICAL NR. 144/13.02.2013 eliberat în baza referatului d-nei conf. dr. 
[...], în care se precizează că pacientul a fost internat în perioada 14.05.2012, respectiv 13.02.2013 
cu diagnosticul: "Sindrom Down - fenotip specific- cu confirmare prin cariotip. întârziere psihică 
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globală, predominant a limbajului formă severă Ql sub 30. Modificări de reactivitate emoţională şi 
comportamentală- cu crize de mânie- auto şi heteroagresivitate. Deficienţe de autoservire şi 
comunicare. Modificări EEG tip paroxisticiritativlezional focal" cu recomandarea "Necesită îngrijire 
şi supraveghere permanentă cu însoţitor (nu se autoserveşte, nu are noţiunea de pericol real"; 

Astfel, s-a putut constata că CERTIFICATUL MEDICAL NR. 440/15.05.2012 a fost eliberat 
ulterior emiterii Hotărârii nr. D 919/09.05.2012 a Comisiei pentru Protecţia Copilului, contestată de 
doamna [...]. 

Susţine că deşi acest document medical aducea informaţii noi privitor la diagnosticul 
copilului, el nu a fost comunicat de către doamna [...], prin depunerea lui la dosarul copilului. 
Nefiind comunicat după eliberarea lui de către unitatea medicală, membrii Comisiei pentru Protecţia 
Copilului nu au putut proceda la reanalizarea cazului, ţinând cont că noul diagnostic susţinea o 
agravare şi permitea încadrarea minorului în alt grad de handicap, respective gradul GRAV (cu 
asistent personal). 

Certificatul medical eliberat în anul 2012 este însoţit de Biletul de ieşire din spital eliberat în 
data de 21.05.2012 de Clinica de Neurologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Al 
Obregia" din Bucureşti. 

Învederează că la momentul evaluării copilului din anul 2012, pe CERTIFICAT MEDICAL 
nr.529 din 25.04.2012 realizat in baza referatului doamnei dr. [...], medic primar psihiatrie 
pediatrică, medicul curant al copilului, se preciza diagnosticul :"Sindrom Down; Retard 
mintalmediu Ql=42; Dislalie polimorfă". 

Acest diagnostic, coroborat cu informaţiile obţinute din celelalte documente depuse la dosar 
au condus la încadrarea minorului în gradul ACCENTUAT de handicap, în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr.725 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte 
gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora. 

Precizează că diagnosticul formulat în Certificatul medical eliberat de către medicul 
specialist este cel care confirmă afecţiunea de care suferă copilul, stadiul ei şi celelalte asocieri 
posibile. 

Revenind la momentul evaluării din data de 22.04.2013, subliniază că a luat la cunoştinţă de 
noile informaţii medicale privitoare la starea copilului, care susţineau o agravare semnificativă a 
stării de sănătate, astfel că propunerea Serviciului de Evaluare Complexă înaintată către Comisia de 
Protecţie a Copilului Constanţa a fost aceea de a încadra minorul în gradul GRAV de handicap, cu 
asistent personal, la dosarul copilului fiind depuse mai multe documente care susţin diagnosticul 
precizat pe certificatul medical. 

În şedinţa CPC din data de 09.05.2013 cazul a fost analizat şi s-a aprobat încadrarea 
minorului [...] în gradul GRAV (cu asistent personal) pentru o perioadă de 12 luni, fiind necesară 
efectuarea  unei  analize  de detaliu în perioada 2012-2012, după cum urmează: 

În anul 2012, încadrarea minorului în grad de handicap s-a făcut ţinând cont de documentele 
depuse la acel moment la dosar, dintre care reamintim Certifcatul medical nr.. 529 eliberat de dr. 
[...]. 

Ulterior s-au emis documente medicale care susţineau o agravare a stării de sănătate a 
minorului dar care nu au fost comunicate Comisiei pentru Protecţia Copilului iar aceasta nu avea 
cum să procedeze la anularea Hotărârii anterioare si la emiterea  alteia. 

Un document medical eliberat ulterior emiterii Hotărârii CPC nu poate duce la anularea 
Hotărârii anterioare, care este motivată de alte documente însă la reevaluarea minorului care a avut 
loc în 2013 s-a ţinut cont de această agravare, astfel că minorul a fost încadrat pe gradul Grav de 
handicap, în conformitate cu prevederilor legale, respectiv Ordinul 725 din 1 octombrie 2002 
privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de 
protecţie speciala ale acestora şi Ordinului 18/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru 
evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap. 
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La  momentul efectuării evaluării minorului în anul 2012, în vederea reîncadrării în grad de 
handicap, Comisia pentru Protecţia Copilului a luat în considerare toate documentele depuse la 
dosar, rezultatul evaluării complexe efectuate in cadrul Serviciului de Evaluare Complexă şi 
prevederile Ordinului 725/2002 și Ordinului 18/2003. 

Aşa cum s-a  arătat, un certificat medical eliberat ulterior emiterii Hotărârii nr. D 
919/09.05.2012 atrage după sine efectuarea unui alt demers evaluativ în cadrul Serviciului de 
Evaluare Complexă, în cazul minorului [...] nefiind  solicitat un astfel de demers şi nu s-a depus nici 
un document medical în acest sens. Deşi doamna [...], mama copilului, a fost consiliată în acest sens, 
nu a comunicat rezultatul evaluării minorului la Spitalul Clinic de Psihiatrie " Prof. Dr. Al Obregia"- 
Bucureşti, efectuat ulterior emiterii Hotărârii contestate, procedând la comunicarea lui către instanţa 
de judecată. 

Nu este de neglijat nici faptul că o evaluare cât mai obiectivă a copilului din punct de vedere 
medical poate fi realizată numai de către medicul curant, care a monitorizat evoluţia copilului şi a 
stabilit planul terapeutic. 

Concluzionând, susţine că la momentul evaluării s-au respectat prevederile legale în vigoare 
care au condus la încadrarea în gradul Accentuat a minorului [...]. 

Mai mult decât atât, instanţa de fond a motivat sentinţa a cărei anulare se cere pe  legislaţia 
privind protecţia persoanelor adulte cu handicap, respectiv H.G. nr. 430/2008, Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap precum şi Ordinul nr. 
762/1992 pentru aprobarea criteriilor de încadrare în grad  de handicap 

Încadrarea copiilor în grad de handicap se face în conformitate cu prevederile Ordinului 726 
şi pe 725 pe ordinul 18, pe Legea 272, art. 46, alin 1,2, art. 104, lit. a,b si HG 1437/2004 art. 2, alin. 
1 lit a, art.9, alin. 1, art. 10, alin. 1,3, art. 16 alin. 3, 5,6, 18 alin. 1,2,5 si art 21. 

În şedinţa publică din 22.05.2014 Curtea a invocat din oficiu excepţia prematurităţii 
acţiunii.  

Analizând cu prioritate excepţia invocată în raport de dispoziţiile art. 3041 Cod 
pr.civilă, art. 316 cu trimitere la art. 298 şi art. 137 alin.1 C.pr.civ., Curtea va reţine că aceasta 
este fondată pentru următoarele considerente: 

În conformitate cu dispoziţiile art.13 din HG 430/2008: „(2) Certificatele de încadrare în 
grad de handicap şi certificatele de orientare profesională pot fi contestate, potrivit art. 13 alin. (4) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia 
superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia 
superioară. (3) Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a 
eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 
zile lucrătoare, Comisiei superioare. (4) Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia 
superioară, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării. (5) Deciziile Comisiei 
superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cererile adresate instanţei de contencios administrativ sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru.” 

Din analiza acestor dispoziţii legale reiese prin urmare că certificatul de încadrare în grad de 
handicap trebuie contestat în prealabil la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap. 
          Analiza prevederilor art. 13 alin.5 din HG 430/2008 relevă totodată că instanţa nu poate fi 
sesizată în vederea exercitării controlului de legalitate asupra certificatului de încadrare în grad de 
handicap decât după finalizarea procedurii administrative prin emiterea unei decizii de către 
Comisia superioară. 

Prin cererea dedusă judecăţii, reclamanta a solicitat anularea Hotărârii nr. D 919/09.05.2012 
şi menţinerea Hotărârii nr. D 956/19.05.2011, respectiv menţinerea certificatului de încadrare în 
gradul de handicap „grav”. 
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Analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei atestă faptul că Hotărârea nr. D919/09.05.2012 
a fost emisă ca urmare a cererii reclamantei privind eliberarea certificatului de încadrare într-o 
categorie de handicap pentru copilul [...], în baza acesteia fiind emis certificatul de încadrare în grad 
de handicap nr. D 919/09.05.2012. 

Reclamanta nu a contestat acest certificat la Comisia superioară de evaluare, astfel că în 
cauză nu a fost emisă o decizie de către această comisie.  

În acest context, în mod greşit a apreciat judecătorul fondului că decizia ce face obiectul 
controlului de legalitate în prezenta cauză a fost emisă ca urmare a exercitării de către reclamantă a 
căii de atac administrative prevăzută de legea specială. 

 Se constată astfel că hotărârea contestată, nr. D919/09.05.2012, nu a fost emisă ca urmare a 
parcurgerii de către reclamantă a procedurii administrativ-jurisdicţionale, ci acest act este prealabil 
emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap contestat, aspect ce reiese de altfel din însuşi 
conţinutul hotărârii. 

Pe de altă parte, reclamanta nu a făcut dovada contestării certificatului de încadrare în grad 
de handicap la Comisia superioară de evaluare, în cauză nefiind aşadar demarată procedura 
administrativă obligatorie reglementată prin dispoziţiile art. 13 alin. 2-5 din HG 430 /2008. 
          Cum dispoziţiile legale redate mai sus consacră dreptul părţii de a contesta în instanţa de 
contencios administrativ decizia emisă în soluţionarea contestaţiei administrative iar în cauză nu a 
fost parcursă o atare procedură, Curtea apreciază că solicitarea de anulare a hotărârii menţionate şi a 
certificatului de încadrare în grad de handicap anterior formulării contestaţiei administrative 
împotriva acestuia este prematură. 
          Apreciind, pentru aceste considerente, că excepţia prematurităţii este întemeiată, Curtea o va 
admite.  
          În raport de cele arătate, în temeiul dispoziţiilor art. 312 coroborate cu dispoziţiile art. 304 
punctul 9 C.pr.civ., Curtea reţine că se impune admiterea recursului şi modificarea în tot a hotărârii 
recurate, în sensul admiterii excepţiei prematurităţii acţiunii şi respingerii acţiunii ca fiind prematur 
introdusă. 
 

56. Anulare acte administrative emise de Camera de Conturi Tulcea. Atingere adusă 
puterii de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești. 

 
H.G nr.834/1991 

Art.32 din Legea nr.94/1992 republicată 
 

Autoritatea de lucru judecat nu este sinonimă cu puterea de lucru judecat, ci doar o parte a acesteia, 
ceea ce înseamnă că existenţa unei hotărâri judecătoreşti poate fi invocată în cadrul unui alt proces, cu 
autoritate de lucru judecat, atunci când se invocă exclusivitatea hotărârii, sau cu putere de lucru judecat, 
când se invocă obligativitatea sa, fără ca cel de-al doilea proces să aibă aceleaşi părţi, acelaşi obiect şi 
aceeaşi cauză. 

În cauză, se reţine, ca efect al puterii lucrului judecat, obligativitatea unei hotărâri, care face ca 
părţile să se supună hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
 Criticile recurentei nu vizează, în fapt, constatările privind implementarea parţială a Deciziei 
nr.41/05.09.2012 emisă de directorul Camerei de Conturi Tulcea, ci chiar fondul chestiunii juridice care a 
stat la baza măsurilor dispuse. 

 
Decizia civilă nr. 846/CA/03.09.2014 

                           Dosar nr. 2917/88/2013 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.4589/16.12.2013, Tribunalul Tulcea a respins, ca nefondate, 
excepţia autorităţii de lucru judecat şi acţiunea formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu 
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pârâtele Curtea de Conturi a României şi Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Tulcea, 
şi ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării măsurilor dispuse. 
  A fost suspusă judecăţii cererea de chemare în judecată formulată la data de 27.08.2013, de 
către reclamanta [...], prin care aceasta a solicitat anularea Încheierii nr. VI/77/24.07.2013 emisă de 
Curtea de Conturi a României – Departamentul VI, admiterea contestaţiei formulate împotriva 
Deciziei nr. 27/16.05.2013 şi pe cale de consecinţă anularea constatărilor şi măsurilor dispuse prin 
decizie, cu privire la punctele I.b., I.d., II.a., II.b. 
 A mai solicitat reclamanta suspendarea măsurilor dispuse la punctele I.b., I.d., II.a., II.b. 
până la data soluţionării pe fond a cauzei, în baza art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs reclamanta [...], care a criticat 
soluţia instanţei de fond din perspectiva motivelor de casare prevăzute de art.488 pct.6 şi pct.8 
NCPC, susţinând următoarele: 
 i. Motivul de casare prevăzut de art.488 pct.6 NCPC este incident, întrucât instanţa de fond 
reţine şi susţine întocmai opinia Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Tulcea, în 
conţinutul sentinţei recurate fiind redate aceleaşi susţineri făcute de intimata pârâtă, fără a fi corelate 
cu legislaţia în vigoare şi fără a ţine cont de argumentele invocate de recurenta reclamantă. 
 ii. Motivul de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC. 
 În ceea ce priveşte măsurile stabilite la punctul I lit.d, la punctul II lit.a şi la punctul II lit.b 
din Decizia nr.27/16.05.2013, acestea au fost apreciate în mod eronat ca fiind corect dispuse de către 
pârâtă, având în vedere imposibilitatea unităţii verificate, in lipsa unui titlu valabil, de a accede la 
masa credală, numai pe baza celor dispuse si stabilite in mod unilateral de către auditorii publici 
externi si doar in temeiul înregistrării sumelor constatate de către aceştia in evidentele financiar-
contabile ale UATO Sulina. 

SC [...] SA este una din societăţile care trebuie sa-si obţină certificat de atestare a dreptului 
de proprietate pentru terenurile care fac parte din patrimoniul acestora si care sunt utilizate in 
desfăşurarea activităţii economice a societăţii cu capital de stat, potrivit OUG nr.88/1997 şi H.G 
nr.834/1991. 
 Redă recurenta reclamantă prevederile relevante din OUG nr.88/1997 şi din H.G 
nr.834/1991 şi face trimitere la dispoziţiile art.142 din HG nr.577/2002 privind aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a OUG nr.88/1997, concluzionând că numai după depunerea 
documentaţiei pentru obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate şi numai după ce 
organismul abilitat a clarificat, prin analiza şi verificarea documentaţiei depuse de societate, situaţia 
juridică a terenului, autoritatea locală putea să procedeze la inventarierea terenului în domeniul 
public sau privat al oraşului, dar şi aceasta numai în cazul în care autoritatea publică judeţeană ar fi 
constatat că terenurile deţinute de către societate aparţin proprietăţii publice şi/sau private a statului 
şi/sau a unităţii administrativ teritoriale. 
 Potrivit recurentei, în situaţia Oraşului Sulina nu s-au disponibilizat terenurile folosite de SC 
[...] SA, neparcurgându-se procedura din HG nr.834/1991, iar acestea nici nu puteau fi utilizate 
pentru realizarea de investiţii, întrucât sunt ocupate în totalitate de activele societăţii. 
 Se mai arată că potrivit art. 20 alin. 2 din Legea nr.15/1990 in baza cărora a fost adoptata 
H.G nr. 834/1991, bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sunt proprietatea acesteia, ceea ce 
face ca terenurile pe care se afla construcţiile aparţinând SC [...] SA să fie proprietatea acestei 
societăţii de la data înfiinţării, astfel încât oraşul Sulina nu avea dreptul ca in anul 2002 sa 
inventarieze terenurile aparţinând SC [...] SA in patrimoniul privat al oraşului Sulina si nici nu putea 
emite o hotărâre prin care să dispună concesionarea acestor terenuri. 

La controlul Curţii de Conturi efectuat in anul 2002, aceasta instituţie a obligat unitatea 
administrativ teritoriala sa purceadă la inventarierea terenurilor aparţinând S.C [...] S.A. si sa le 
prindă ca făcând parte din proprietatea privata a oraşului, iar în baza acestei inventarieri a fost 
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adoptată HCL nr.166/22.11.2002 de concesionare a terenurilor aparţinând SC [...] SA, dar această 
din urmă societate a refuzat semnarea vreunui contract, pe motivul ca terenurile ii aparţin. 

In concluzie, susţine recurenta că autoritatea locală nu poate stabili și impune obligaţia 
încheierii contractului de concesionare și implicit achitarea redevenţei pentru terenuri care nu i-au 
fost predate și care nu sunt proprietatea publică sau privată a oraşului Sulina, mai ales in condiţiile 
in care pentru terenurile ocupate de activele sale, societatea comercială achită in continuare, până la 
eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate, taxa pentru teren instituită pe rând de 
Legea nr.69/1993, OUG nr. 36/2002 și Codul Fiscal.  

De asemenea, nu poate fi imputată redevenţa pentru perioada 2002-2007 persoanei care se 
face vinovată de neîncasarea acestei redevenţe deoarece, pe de o parte, nu exista un contract de 
concesiune încheiat intre oraşul Sulina și SC [...] SA pentru că numai pentru bunurile disponibilizate 
se pot încheia contracte de concesiune/închiriere si, pe de alta parte, nu pot fi disponibilizate terenuri 
decât in măsura in care este parcursă procedura prevăzută de H.G nr.834/1991 cu referire la 
obţinerea certificatului de atestare a proprietăţii asupra terenurilor.  
 Potrivit recurentei, instanţa de fond menţine măsurile dispuse cu privire la presupusul 
prejudiciu generat de S.C [...] S.A, fără să ia în calcul că pentru a datora aceste sume trebuie să fie 
îndeplinite două condiţii, folosinţa fără drept a terenului şi existenţa unui contract de concesiune. 

Se învederează, de asemenea, că instanţa de fond nu a reţinut că intimata pârâtă nu a 
respectat prevederile Punctului 79 din Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea activităţilor 
specifice Curţii de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin 
Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr.130/2010, in cazul controalelor efectuate pe parcursul 
execuţiei bugetare si pentru perioadele expirate, la autorităţile publice, precum şi la celelalte 
persoane prevăzute la art. 23, 24 şi la art. 29 alin. (2) şi (3) din lege, se întocmesc următoarele tipuri 
de acte: Acte de control: A1) raport de control; A2) notă unilaterală, ori in situaţia de fata s-a 
procedat la întocmirea unui Proces - Verbal de Constatare, document care reprezintă fundamentul 
deciziei si care nu se încadrează in tipurile de acte de control care pot fi întocmite cu ocazia 
controlului realizat de auditorii publici externi. 
 Procesul Verbal de Constatare nr.1881/1544/26.04.2013, care a stat la baza întocmirii 
Deciziei nr.27 din 16.05.2013, nu conţine menţiuni consemnate ca fiind obligatorii la Punctul 85 din 
Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum și 
valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi 
nr.130/2010. 
 Susţine recurenta reclamantă că actul de control, fundament al Deciziei nr. 27/2013, este 
întocmit cu nerespectarea prevederilor Regulamentului, ceea ce impunea anularea Deciziei nr. 
27/2013, însă instanţa de fond nu analizează condiţiile de anulare şi nu exprimă o opinie cu privire 
la acest considerent. 
 În consecinţă, se solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, anularea Încheierii 
nr. VI/77/24.07.2013 emisă de Curtea de Conturi a României – Departamentul VI, admiterea 
contestaţiei formulate împotriva Deciziei nr. 27/16.05.2013 şi, pe cale de consecinţă, anularea 
constatărilor şi măsurilor dispuse prin decizie. 
 3. Examinând legalitatea sentinţei civile recurate, prin prisma criticilor formulate de 
recurentă şi în raport de incidenţa motivelor de casare expuse, Curtea de Apel apreciază că recursul 
nu este întemeiat, pentru următoarele argumente: 
 În urma analizării cererii de recurs se constată că recurenta a criticat soluţia instanţei de fond 
numai în ceea ce priveşte cercetarea judecătorească şi hotărârea luată raportat la legalitatea actelor 
administrative contestate în referire la măsurile dispuse la punctul I lit.d , la punctul II lit.a şi la 
punctul II lit.b din Decizia nr.27/16.05.2013, fără a se face vreo referire şi la punctul I lit.b din 
aceeaşi decizie. 
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Cu privire la motivul de casare prevăzut de art.488 pct.6 NCPC – „hotărârea nu cuprinde 
motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai străine de natura 
cauzei”, observăm că recurenta nu a indicat care dintre modalităţile expuse de norma de drept 
invocată se regăseşte în cauză, însă analiza hotărârii recurate relevă că motivarea acesteia 
îndeplineşte exigenţele legale. 

Astfel cum se reţine în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului – cauza Boldea 
împotriva României, articolul 6 alin. 1 din Convenţie obligă instanţele să-şi motiveze hotărârile, 
aceasta neînsemnând însă că se cere un răspuns detaliat la fiecare argument, amploarea acestei 
obligaţii poate varia în funcţie de natura hotărârii, astfel că problema de a şti dacă o instanţă şi-a 
încălcat obligaţia de a motiva ce decurge din articolul 6 din Convenţie nu se poate analiza decât în 
lumina circumstanţelor speţei.  

De asemenea, noţiunea de proces echitabil cere ca o instanţă internă care nu şi-a motivat 
decât pe scurt hotărârea, să fi examinat cu adevărat problemele esenţiale ce i-au fost supuse atenţiei. 

Referitor la motivul de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, potrivit căruia „hotărârea a 
fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”, motiv în care se 
încadrează toate criticile expuse de recurent prin cererea sa, reţinem următoarele: 
 Prin Decizia nr.41/ 05.09.2012 emisă de directorul Camerei de Conturi Tulcea, act 
administrativ producător de efecte juridice depline şi obligatoriu pentru entitatea verificată, au fost 
dispuse, la pct.I.e şi pct.II.a., măsuri privind stabilirea, evidenţierea, urmărirea şi încasarea unor 
venituri la bugetul local, în sumă estimată de 45.261 lei, reprezentând redevenţă datorată de S.C [...] 
S.A. 
 La acel moment, se constatase că S.C [...] S.A. foloseşte o suprafaţă declarată de teren din 
domeniul privat al oraşului Sulina de 1.747,53 mp, pentru care plăteşte taxă de teren, deşi ar fi 
trebuit înregistrat ca şi plătitor de redevenţă pentru utilizarea terenului din domeniul public. 
 Toate apărările invocate de [...] în prezentul dosar, referitoare la faptul că numai după 
depunerea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate şi 
numai după ce organismul abilitat a clarificat situaţia juridică a terenului, autoritatea locală putea să 
procedeze la inventarierea terenului în domeniul public sau privat al oraşului, referitoare la 
împrejurarea că autoritatea locala nu poate stabili si impune obligaţia încheierii contractului de 
concesiune şi faptul că S.C [...] S.A. nu a parcurs procedura prevăzută de H.G nr.834/1991 pentru 
obţinerea certificatului de atestare a proprietăţii asupra terenurilor, au fost verificate în cadrul 
dosarului nr.8134/88/2012, în care Curtea de Apel Constanţa a pronunţat decizia civilă irevocabilă 
nr.1898/CA/04.11.2013 cu privire la legalitatea măsurilor dispuse prin Decizia nr.41/ 05.09.2012. 
 Astfel, aceste apărări nu mai pot fi valorificate în prezenta cauză, fără ca prin aceasta să fie 
adusă atingere puterii de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti irevocabile menţionate. 
 Împrejurarea că instanţa de fond a respins, în mod corect, excepţia autorităţii de lucru 
judecat, nu împiedică instanţa de recurs să ţină seama de analiza făcută cu putere de lucru judecat, în 
cauza soluţionată anterior irevocabil. 

Autoritatea de lucru judecat nu este însă sinonimă cu puterea de lucru judecat, ci doar o parte 
a acesteia, ceea ce înseamnă că existenţa unei hotărâri judecătoreşti poate fi invocată în cadrul unui 
alt proces, cu autoritate de lucru judecat, atunci când se invocă exclusivitatea hotărârii, sau cu putere 
de lucru judecat, când se invocă obligativitatea sa, fără ca cel de-al doilea proces să aibă aceleaşi 
părţi, acelaşi obiect şi aceeaşi cauză. 

În cauză, se reţine, ca efect al puterii lucrului judecat, obligativitatea unei hotărâri, care face 
ca părţile să se supună hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
  Prin noua Decizie nr.27/2013, intimata pârâtă nu a făcut altceva decât să verifice modul de 
îndeplinire a măsurilor care au fost anterior dispuse prin actele menţinute de instanţa judecătorească, 
şi a constatat că acestea au fost implementate parţial, toate constatările referitoare la situaţia juridică 
a terenului utilizat de S.C [...] S.A. şi la obligativitatea recurentei reclamante în legătură cu 



314 
 

redevenţa datorată de această societate, nu mai pot fi repuse în discuţie, chiar dacă au fost reluate de 
Camera de Conturi Tulcea în noile acte. 
 Criticile recurentei nu vizează, în fapt, constatările privind implementarea parţială a Deciziei 
nr.41/ 05.09.2012 emisă de directorul Camerei de Conturi Tulcea, ci chiar fondul chestiunii juridice 
care a stat la baza măsurilor dispuse. 
 Referitor la imposibilitatea înscrierii la masa creditorilor S.C [...] S.A., aflată în insolvenţă, 
în lipsa unui titlu pentru creanţa reclamată, apreciem că lipsa unui astfel de titlu este consecinţa chiar 
a pasivităţii unităţii administrativ teritoriale în stabilirea, evidenţierea şi urmărirea creanţei, în 
condiţiile în care, prin măsurile dispuse anterior de către Camera de Conturi Tulcea şi menţinute de 
către instanţa de judecată, autoritatea locală fusese încunoştiinţată despre obligaţia legală pe care o 
are în acest sens. 
 Lipsa cooperării S.C [...] S.A. în reglementarea situaţiei juridice a terenului şi a veniturilor 
datorate de societate bugetului local putea fi sancţionată de Oraşul Sulina chiar prin intervenţia 
autorităţii judiciare. 
 În ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor Punctului 79 din Regulamentul privind 
organizarea si desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum si valorificarea actelor 
rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr.130/2010 (în 
prezent abrogată), în raport de faptul că în cauză a fost întocmit numai procesul verbal de constatare 
nr.1881/1544/2013 şi nu un raport de control sau notă unilaterală, se constată că în cauză nu a fost 
realizată o activitate de control pe parcursul execuţiei bugetare şi pentru perioadele expirate, potrivit 
pct.79 din Regulament, ci o misiune de audit financiar, în temeiul art.32 din Legea nr.94/1992 
republicată, fiind astfel incidente prevederile cuprinse în pct.354 lit.a din Regulament (prevederi în 
vigoare la data emiterii actului). 
 Fiind incidente prevederile expuse, nici susţinerea recurentului referitoare la forma şi 
conţinutul procesului verbal de constatare în raport cu dispoziţiile de la pct.85 din Regulament nu 
sunt întemeiate. 
 Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, Curtea de Apel apreciază că motivele de 
casare susţinute de recurenta reclamantă nu sunt întemeiate, astfel că în baza prevederilor art.496 
alin.1 NCPC, recursul va fi respins ca nefondat. 
 

57. Anulare dispoziție emisă de primar. Admiterea excepției prescripției dreptului 
material la acțiune. 
 

Art.1 alin.6 din Legea nr.554/2004 
Art.453 Noul Cod de procedură civilă 

 
Potrivit art.1 alin.6 din Legea nr.554/2004 „Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ 

unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi 
revocat, întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, instanţa se 
pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, şi asupra validităţii actelor juridice 
încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum şi a efectelor juridice produse de acestea. Acţiunea 
poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului”. 

Principiul invocat de recurenţi „quod nullum  este, nullum producit effectum” reglementează unul 
dintre efectele nulităţii, ca sancţiune care intervine pentru nerespectarea la momentul perfectării actului 
juridic, a normelor imperative edictate pentru încheierea sa valabilă, nulitate care trebuie invocată fie pe 
cale de acţiune, fie pe cale de excepţie şi care trebuie să fie constată de instanţa competentă. 

Susţinerile recurenţilor sunt nefondate câtă vreme actul juridic nu a fost constatat nul în vreunul din 
modurile prevăzute de lege, neputându-se susţine că acesta nu ar produce efecte juridice. 

 
Decizia civilă nr. 620/CA/29.05.2014 

                           Dosar nr. 5362/118/2013 
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Prin acţiunea  înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta - Secţia contencios 
administrativ şi fiscal sub nr. 5362/118/28.05.2013, reclamanţii PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA şi MUNICIPIUL CONSTANŢA - prin PRIMAR au chemat în judecată pe pârâta 
SC [...] SRL pentru SC [...] SRL, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună:  

-  anularea Dispoziţiei nr. 3454/30.08.2011 emisă de Primarul Municipiului Constanţa; 
- obligarea pârâtei la plata sumei de 46.000 EUR (194.207,4 lei), reprezentând taxa de 

autorizare datorată în vederea emiterii Autorizaţiei de Construcţie  nr.1365/15.09.2011. 
         Prin Sentinţa civilă nr.4751/CA/18.12.2013 Tribunalul Constanţa admite excepţia 
prescripţiei dreptului material la acţiune şi respinge cererea având ca obiect anulare act 
administrativ ca fiind incidentă prescripţia dreptului material la acţiune, respingând ca nefondată 
şi cererea având ca obiect pretenţii. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs recurenţii reclamanţi PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA şi MUNICIPIUL CONSTANŢA prin PRIMAR, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, fără indicarea temeiului de drept aplicabil, astfel că, având în 
vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, Curtea reţine că în 
cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care: „Prin derogare de la prevederile 
art.425 alin.1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de 
casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins”. 

Aşa fiind, Curtea reţine că, prin cererea de recurs, nu a fost indicat temeiul de drept privind 
„motivele de casare”, susţinându-se, în esenţă, următoarele: 

 „Greşit instanţa de fond a  reţinut că acţiunea este prescrisă, fiind depusă cu depăşirea 
termenului de 1 an de la data emiterii actului administrativ”, odată ce promovarea acesteia 
presupune calculul termenului de la data la care li s-au relevat deficienţele acestei dispoziţii, 
respectiv de la data la care li s-a comunicat Sentinţa civilă nr. 12171/9.07.2012, pronunţată de către 
Judecătoria Constanţa în dosarul nr.5044/212/2012, ocazie cu care instanţa a remarcat împrejurarea 
că Dispoziţia nr.3454/30.08.2011 nu este emisă urmare unei hotărâri judecătoreşti pronunţată 
conform art.25 din Legea nr.554/2004.  

În raport cu sus-menţionatele precizări, solicită recurenţii a se constata că acţiunea a fost 
promovată în termenul prevăzut de lege, nefiind prescrisă. 

 „Instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra celui de-al doilea capăt de cerere vizând 
obligarea pârâtei să achite suma de 46.000 EUR reprezentând taxă de autorizare datorată în 
vederea emiterii A.C. 1365/15.09.2011, situaţie care atrage casarea hotărârii şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare”. 

Apreciază recurenţii că instanţa de fond nu a analizat decât faptul plăţii celorlalte sume 
datorate de către pârâtă, respectiv a diferenţei de 95.659,81 lei, şi nu s-a pronunţat/nu a analizat şi 
cererea lor de obligare a pârâtei la plata sumei de 46.000 EUR (la care se face referire prin dispoziţia 
contestată). 

Această situaţie este cu atât mai evidentă, cu cât în mod explicit instanţa de fond face referire 
la sumele plătite cu ordin de plată, nefiind deci analizată obligaţia plăţii sumei de 46.000 EUR 
(194.207,40 RON), solicitând, în situaţia în care se va trece peste motivul de casare invocat, să se 
constate că, în ceea ce o priveşte pe pârâtă, subzistă obligaţia plăţii sumei de 46.000 EUR, pentru 
următoarele argumentele:  

- inclusiv pentru ipoteza în care Dispoziţia Primarului nr.3454/2011 este menţinută - în mod 
legal aceasta nu poate produce efecte juridice, situaţie în care se impune ca pârâta să achite taxa de 
autorizare datorată, având în vedere principiul conform cu care „ceea ce este nul nu poate produce 
niciun efect (Quod nullum est nullum producit effectum)”, indiferent că această nulitate are ca 
finalitate înlăturarea sau nu a actului juridic nul, importantă fiind prevalenţa legii; 

- obligarea pârâtei la plata sumei cu titlu de taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
se fundamentează pe prevederile Legii nr.50/1991, având în vedere ORDINUL nr. 839/12.10.2009 
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pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestei legi, în art.69, stabileşte obligaţia de 
achitare a taxei, pentru autorizarea lucrărilor de construcţii; - cuantumul sumei pentru care au 
solicitat obligarea pârâtei la plată, nu a fost contestat de către pârâtă cu ocazia comunicării prin 
adresa nr.117397 din 23.08.2011. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a probatoriului 
administrat în conformitate cu dispoziţiile art. 249 NCPC, potrivit cărora:”Cel ce face o susţinere 
în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”, văzând 
şi dispoziţiile art.496 alin.1 NCPC, Curtea apreciază în sensul respingerii recursului ca 
nefondat, pentru următoarele considerente în esenţă: 

Instanţa a fost investită la data de 28.05.2013, de reclamanţi, cu soluţionarea acţiunii 
având ca obiect: 

- anularea Dispoziţiei nr.3454/30.08.2011 emisă de Primarul Municipiului Constanţa; 
- obligarea pârâtei la plata sumei de 46.000 EUR (194.207,4 lei), reprezentând taxa de 

autorizare datorată în vederea emiterii Autorizaţiei de Construcţie  nr.1365/15.09.2011. 
          Prin Sentinţa civilă nr. 4751/CA/18.12.2013 Tribunalul Constanţa admite excepţia 
prescripţiei dreptului material la acţiune şi respinge cererea având ca obiect anulare act 
administrativ ca fiind incidentă prescripţia dreptului  material la acţiune, respingând ca nefondată 
şi cererea având ca obiect pretenţii, acestea fiind condiţiile în care reclamanţii recurenţi deduc 
judecăţii recursul, cu motivaţia sus-expusă. 

Reluând asupra motivelor de recurs, privind : 
„Greşit instanţa de fond a reţinut că acţiunea este prescrisă, fiind depusă cu depăşirea 

termenului de 1 an de la data emiterii actului administrativ” şi  
„Instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra celui de-al doilea capăt de cerere vizând 

obligarea pârâtei să achite suma de 46.000 EUR reprezentând taxă de autorizare datorată în 
vederea emiterii A.C. 1365/15.09.2011, situaţie care atrage casarea hotărârii şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare”, 

Curtea apreciază în sensul respingerii ca nefondate a ambelor motive de recurs, 
deoarece: 

În mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat asupra admiterii excepţiei 
prescripţiei dreptului material la acţiune, odată ce, potrivit art.1 alin.6 din Legea nr.554/2004 
„Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite 
instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în 
circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, instanţa se pronunţă, dacă a 
fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în 
baza actului administrativ nelegal, precum şi a efectelor juridice produse de acestea. Acţiunea 
poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului”. 

Astfel, Curtea reţine că Dispoziţia PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
nr.3454 a fost emisă la data de 30.08.2011 , dată de la care, în acord cu dispoziţiile exprese ale 
art.1 alin.6 din Legea nr.554/2004 începe să curgă termenul de prescripţie de un an, 
reglementat de textul citat, acesta împlinindu-se la data de 30.08.2012, în vreme ce acţiunea 
dedusă judecăţii a fost înregistrată la data de 28.05.2013 pe rolul Tribunalului Constanţa, 
ulterior împlinirii termenului special de prescripţie prevăzut de lege. 

În atare condiţii, apreciază Curtea că susţinerile recurenţilor referitoare la începerea curgerii 
termenului de prescripţie de la data comunicării Sentinţei civile nr. 12171/09.07.2012, pronunţată de 
Judecătoria Constanţa în dosar nr.5044/212/2012, sunt nefondate, urmând a fi respinse. 

În referire la critica privind modalitatea de dezlegare dată de judecătorul fondului capătului 
de cerere având ca obiect pretenţii, Curtea reţine că hotărârea pronunţată de instanţă este legală 
şi temeinică, deoarece: 
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- Contrar susţinerilor recurenţilor, instanţa de fond s-a pronunţat şi asupra celui de-al 
doilea capăt de cerere al acţiunii cu care a fost investită, în sensul respingerii ca nefondat a 
acestui capăt de cerere, iar împrejurarea că „instanţa de fond nu a analizat toate argumentele 
prezentate de reclamanţi” nu echivalează cu nepronunţarea asupra fondului cererii, fapt ce ar fi 
de natură să atragă aplicarea dispoziţiilor art.498 alin.2 NCPC. 
 - În egală măsură, reţine Curtea că nici argumentele privind reformarea hotărârii fondului în 
privinţa „modalităţii de dezlegare a capătului de cerere privitor la obligarea pârâtei la plata sumei 
de 46.000 EURO”, nu sunt fondate, atât timp cât acest capăt de cerere a avut caracter 
subsecvent celui dintâi, iar soluţionarea sa a depins în tot de modalitatea de soluţionare a celui 
dintâi capăt de cerere, instanţa fiind ţinută în limitele investirii sale a respecta principiul 
disponibilităţii, în acord cu dispoziţiile art.23 alin.6 NCPC, potrivit căruia:”Judecătorul trebuie 
să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăşi limitele investirii, în afară de 
cazurile în care legea ar dispune altfel”; 

- Din susţinerile recurenţilor nu rezultă temeiul juridic ce ar fi de natură a determina ipoteza 
invocată referitoare la „menţinerea dispoziţiei PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
nr.3453/2011”, şi astfel, că „nu ar produce în mod legal efecte juridice”, principiul invocat de 
recurenţi „quod nullum est, nullum producit effectum” reglementând unul dintre efectele 
nulităţii, ca sancţiune care intervine pentru nerespectarea la momentul perfectării actului 
juridic, a normelor imperative edictate pentru încheierea sa valabilă, nulitate care trebuie 
invocată fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie şi care trebuie să fie constată de instanţa 
competentă; 

- În raport cu sus-menţionatele reţineri, Curtea are în vedere că susţinerile recurenţilor sunt 
nefondate, urmând a fi respinse, câtă vreme actul juridic nu a fost constatat nul în vreunul din 
modurile prevăzute de lege, neputându-se susţine că acesta nu ar produce efecte juridice. 

Pentru considerentele sus-expuse şi având în vedere că în mod legal şi temeinic instanţa de 
fond pronunţându-se asupra celui de al doilea capăt de cerere, a examinat conţinutul dispoziţiilor 
art.69 din Anexa la OMDRL nr. 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.50/1991, respectiv ale art.7 din lege, ce consacră obligaţia prealabilă a plăţii 
taxei privind emiterea autorizaţiei de construcţie, obligaţie îndeplinită potrivit ordinelor de plată 
depuse la dosar (fila 48 verso dosar fond), autorizaţia de construire fiind emisă, Curtea reţine că 
pretenţiile recurenţilor sunt nefondate, urmând a fi respinse. 

Totodată, văzând şi dispoziţiile art.453 NCPC potrivit cărora: „Partea care pierde procesul 
va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acestuia cheltuielile de judecată”, 
Curtea apreciind asupra culpei recurenţilor, ce rezidă din însăşi atitudinea acestora de a 
promova recursul, dispune obligarea acestora la plata sumei de 1800 lei, cu titlu de cheltuieli 
de judecată în favoarea intimatei, reprezentând onorariu apărător ales. 

Pentru a aprecia de această manieră, Curtea reţine că, pornind de la premisa potrivit căreia 
cheltuielile de judecată reprezintă ansamblul sumelor de bani pe care trebuie să le suporte 
părţile în legătură cu activitatea lor procesuală, este firesc ca acestea să achite anticipat anumite 
cheltuieli, iar la sfârşitul dezbaterilor, ele să fie suportate de partea care a pierdut procesul, situaţia 
fiind pe deplin justificată căci, întotdeauna, una din părţi este interesată în soluţionarea litigiului, iar 
alta se face vinovată de declanşarea activităţii judiciare. 

În speţă, Curtea constată că intimata pârâtă a achitat onorariu avocat, conform 
Contractului de asistenţă juridică nr.152/CF/17.03.2014 în cuantum de 1860 lei, sumă achitată 
cu ordinul de plată nr.101 din 28.05.2014. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.496 alin.1 N.C.P.C, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat, sub toate aspectele.  
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58. Anulare hotărâre emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 109/2005 prin care a 
fost respinsă solicitarea de acordare a drepturilor conferite prin această lege. Statutul de 
apatrid al intimatului. 
 

Art. 12 din Legea nr.105/1992 
Art. 230 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a  

Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil 
 

Legea aplicabilă persoanei fără cetăţenie este legea statului unde persoana îşi are domiciliul sau, 
după caz, reşedinţa ori, la data adoptării Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru 
activitatea de liberi profesionişti a artiştilor interpreţi şi executanţi, contestatorul avea potrivit probatoriului 
administrat calitatea de persoană fără cetăţenie, cu domiciliul în România, prestând activitate în regim de 
colaborator în cadrul unor întreprinderi. 

 
Decizia civilă nr. 644/CA/29.05.2014 

                           Dosar nr. 5600/118/2013 
 

 Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa - Secţia de Contencios Administrativ şi 
Fiscal şi înregistrată, sub nr. 5600/118/06.06.2013  contestatorul [...] a chemat în judecată pe pârâtul 
MMFPS - COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII nr.109/2005 solicitând ca prin hotărâre 
judecătorească, să se dispună: 

-  anularea Hotărârii  nr. 556/21.12.2012 prin care a fost respinsă solicitarea de acordare a 
drepturilor conferite prin Legea nr.109/2005, cu motivaţia în esenţă că,  profesia sa este de „artist 
instrumentist”, iar din anul 1966 până în anul 1991 a desfăşurând activitate artistic - interpretativă în 
regim de liber profesionist, colaborator artistic al SC [...] SA, potrivit adeverinţei ataşată la dosar, 
care atestă reţinerea  impozitelor aferente, cu excepţia CAS,  precizând  totodată că a venit în 
România în anul 1948 cu statut de refugiat politic, desfăşurând o perioadă 44 de ani  activitate de  
artist - instrumentist, iar  din anul 1991, posedă carnet de muncă în temeiul căruia i-au fost acordate 
drepturi de pensie. 

Prin Sentinţa civilă nr. 4623/CA/11.12.2013 Tribunalul Constanţa admite contestaţia, 
anulând  Hotărârea nr. 556/21.12.2012 emisă de MMFPS -  Comisia pentru atestarea calităţii de 
beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi şi executanţi, 
dispunând obligarea  intimatului  să  analizeze pe  fond  solicitarea  contestatorului  relativ la  
acordarea drepturilor în conformitate  cu prevederile  Legii nr. 109/2005 şi să  avanseze  suma de 
200 lei  reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului, cu titlu de onorariu apărător  din  
oficiu. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs - recurentul pârât MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSNICE - COMISIA 
PENTRU APLICAREA LEGII NR.109/2005, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu 
indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 483 şi următoarele NCPC, cu următoarea motivaţie, 
în esenţă: 

„Greşit instanţa de fond a admis acţiunea dispunând anularea Hotărârii nr. 
556/21.12.2012 emisă de MMFPS -  Comisia pentru atestarea  calităţii de beneficiar al 
indemnizaţiei  pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi si executanţi, obligarea  
intimatului  să  analizeze pe  fond  solicitarea  contestatorului  relativ la  acordarea drepturilor în 
conformitate  cu prevederile  Legii 109/2005 şi să  avanseze  suma de 200 lei  reprezentând 
cheltuieli judiciare în favoarea statului cu titlu de onorariu apărător  din  oficiu”, reţinând că 
actul administrativ contestat nu este legal întrucât Comisia pentru atestarea calităţii de beneficiar al 
indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi şi executanţi, nu a ţinut 
cont de prevederile Legii nr.105/2012 privind reglementare raporturilor de drept internaţional privat, 
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precum şi de cele ale Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul 
civil.  

În acest sens, susţine recurentul, motivul pentru care a fost respinsă cererea intimatului-
reclamant a fost că, acesta nu avea cetăţenie română în perioada pentru care a solicitat indemnizaţia, 
dar instanţa a considerat că sunt aplicabile prevederile art.12 din Legea nr.105/1992, abrogate prin 
art.230 din Legea nr.71/2011, precum şi cele ale art.2568 din Noul Cod civil. 

Potrivit acestor prevederi legale, dacă o persoană nu are cetăţenie se aplică legea domiciliului 
sau a reşedinţei, iar în cazul persoanei care nu are nici o cetăţenie, trimiterea la legea naţională, este 
înţeleasă ca fiind făcută la legea statului unde are reşedinţa obişnuită. 

Instanţa a interpretat aceste prevederi legale raportat la cererea formulată de către intimatul-
reclamant şi la Hotărârea nr. 556/21.12.2012 emisă de MMFPSPV concluzionând că, aceasta din 
urmă este nelegală, însă, în opinia sa actul administrativ contestat este în concordanţă cu prevederile 
legale în baza cărora a fost emis, respectiv Legea nr.109/2005, republicată, hotărârea fiind emisă cu 
aplicarea prevederilor art. l din Legea nr.109/2005, republicată, care reglementează dreptul la 
indemnizaţie al artiştilor interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat activitate 
artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 01.01.1950 – 27.09.1999 pe teritoriul 
României sau în străinătate. 

Legiuitorul a prevăzut în mod expres şi fără a lăsa loc la interpretări faptul că actul normativ 
se referă strict la situaţia prevăzută la articolul 1, astfel că persoana care solicită recunoaşterea 
dreptului la indemnizaţie trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile cerute de lege, în art.1 
prevăzându-se expres că, persoana îndreptăţită trebuia să fi avut calitatea de cetăţean român în 
perioada pentru care solicită indemnizaţia. 

Totodată, susţine recurenta că dispoziţiile Legii nr.109/2005 nu se coroborează cu alte 
prevederi deoarece acest lucru nu este prevăzut în acest act normativ, astfel încât se aplică principiul 
potrivit căruia "Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus" – „Unde legea nu distinge, nici 
noi nu trebuie sa distingem”. 

Având în vedere considerentele invocate, solicită admiterea recursului cu consecinţa 
modificării în tot a Sentinţei civilă nr.4623/11.12.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa - iar pe 
fond, să se dispună respingerea acţiunii constatând temeinicia şi legalitatea Hotărârii nr. 
556/21.12.2012 emisă de Comisia pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru 
activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi şi executanţi din cadrul MMFPSPV. 

Examinând cauza sub aspectul şi în limitele motivelor de casare arătate, Curtea 
constată că instanţa de fond a făcut o aplicare corectă a dispoziţiilor de drept material 
incidente cauzei şi, având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de 
procedură, apreciază că, în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 499 NCPC, potrivit cu care 
„prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în 
considerente numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis 
ori, după caz, s-au respins.” 

Instanţa a fost investită de reclamantul [...] cu acţiunea având ca obiect anularea Hotărârii  
nr. 556/21.12.2012 emisă de MMFPS - COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII nr.109/2005, 
prin care a fost respinsă solicitarea de acordare a drepturilor  conferite prin Legea nr.  109/2005. 

Prin Sentinţa civilă nr. 4623/CA/11.12.2013 Tribunalul Constanţa a admis contestaţia, 
dispunând anularea Hotărârii nr. 556/21.12.2012 emisă de MMFPS -  Comisia pentru atestarea  
calităţii de beneficiar al indemnizaţiei  pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi si 
executanţi, obligând pârâta să  analizeze pe fond solicitarea contestatorului relativ la acordarea 
drepturilor în conformitate cu prevederile Legii nr.109/2005, urmând ca pârâta să avanseze suma de 
200 lei reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului cu titlu de onorariu apărător din  oficiu, 
acestea fiind condiţiile în care, a fost dedus judecăţii prezentul recurs. 

Reluând asupra motivului de recurs, sus relevat,  Curtea reţine: 
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Probatoriul administrat în cauză în considerarea dispoziţiilor art.249 NCPC, potrivită căruia 
„ Cel ce face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume 
prevăzute de lege”, face dovada că, prin Hotărârea nr. 556/21.12.2012, MMFPS - Comisia pentru 
atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei  pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor 
interpreţi si executanţi a dispus în sensul respingerii cererii intimatului reclamant privind constatarea  
faptului că,  în perioada 01.01.1950 – 27.09.1999 a desfăşurat activitate artistic – interpretativă în 
regim de liber profesionist, pe teritoriul României. 

Se mai reţine că, motivând hotărârea contestată, Comisia a arătat că, în speţă, nu este 
îndeplinită condiţia – cetăţenia română - prevăzută în art.1 din Legea nr.109/2005, acesta fiind 
motivul pentru care intimatului nu i-au fost acordate drepturile prevăzute de dispoziţiile actului 
normativ menţionat. 

Acelaşi probatoriu face dovada că la dosar au fost depuse: 
-  adeverinţa eliberată de Serviciul pentru Paşapoarte, Străini, Probleme de Migrări 

Constanţa ce atestă împrejurarea că, petentul intimat avea statutul de persoană fără cetăţenie, căreia 
i s-a aprobat stabilirea  domiciliului în România, la data de  26.09.1992; 

-    adeverinţa nr.1149/19.10.2012 eliberată de SC [...] SA, ce atestă faptul că, intimatul a 
desfăşurat activitate artistică în regim de colaborare cu această societate, începând cu luna iunie 
1966 până în luna aprilie 1991, nefiind reţinute contribuţii pentru pensie suplimentară, respectiv 
asigurări sociale; 

-  adeverinţa nr.1673/07.08.2012 emisă de Ministerul Culturii şi Cultelor din România – 
ARTEXIM fostă ARIA – din care rezultă că, în perioada 01.04.1976 – 01.03.1990 intimatul a 
desfăşurat activitate – profesia instrumentist percuţionist - având contracte civile de colaborare,  pe 
teritoriul României; 

 - Diploma de maturitate nr.316973/05.09.1964, emisă intimatului de Ministerul 
Învăţământului – Şcoala Medie nr.15 Bucureşti – Secţia Reală; 
  - Diploma de absolvire a Şcolii tehnice pentru personal tehnic seria A 
nr.1263/08.11.1966, emisă intimatului de Ministerul Învăţământului. 
        - declaraţie pe proprie răspundere autentificată sub nr.1345/06.11.2012 la BNP şi Asociaţii 
[...], din care rezultă că intimatul în perioada iunie 1966 – aprilie 1991 a desfăşurat activitate 
artistică în cadrul SC [...] SA. 

În raport cu aspectele sus relevate, Curtea procedează la examinarea dispoziţiilor legale 
aplicabile cauzei, reţinând: 
 În conţinutul dispoziţiilor art. 12 din Legea nr.105/1992, legiuitorul reglementând 
raporturile de drept internaţional  privat, a stipulat : 
          „Legea naţională este legea statului a cărui cetăţenie o are persoana în cauză.  Determinarea 
şi proba cetăţeniei se fac în conformitate cu legea statului a cărui cetăţenie se invocă. 

Legea naţională a cetăţeanului român care, potrivit legii străine, este considerat că are o 
altă cetăţenie, este legea română. 

Legea naţională a străinului care are mai multe cetăţenii este legea statului unde îşi are 
domiciliul sau, în lipsă, reşedinţa. 
          Dacă o persoană nu are nicio cetăţenie, se aplică legea domiciliului sau, în lipsă, legea 
reşedinţei”. 
 Reţine Curtea a fi real, astfel după cum a avut în vedere şi instanţa de fond, că dispoziţia 
legală sus citată a fost abrogată prin art. 230 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil care, în conţinutul dispoziţiei cuprinse în art.2568  din 
NCC, prevede: 
  „Alin.1 - Legea naţională este legea statului a cărui cetăţenie o are persoana fizică sau, 
după caz, legea statului a cărui naţionalitate o are persoana juridică. 
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Alin.2 - Dacă persoana are mai multe cetăţenii, se aplică legea aceluia dintre state a cărui 
cetăţenie o are şi de care este cel mai strâns legată, în special prin reşedinţa sa obişnuită. 

Alin.3 -  In cazul persoanei care nu are nici o cetăţenie, trimiterea la legea naţională este 
înţeleasa ca fiind făcută la legea statului unde are reşedinţa obişnuită. 

Alin.4 - Prevederile alin. 3 sunt aplicabile şi în cazul refugiaţilor, potrivit dispoziţiilor 
speciale şi convenţiilor internaţionale la care România este parte”. 
     Aşa fiind, în ceea ce priveşte, determinarea şi proba reşedinţei obişnuite,  reţine Curtea 
că, legiuitorul a statuat în conţinutul  art. 2.570 NCC, următoarele : 

„Alin.1 - În sensul prezentei cărţi, reşedinţa obişnuită a persoanei fizice este în statul în 
care persoana îşi are locuinţa principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalităţile legale de 
înregistrare. Reşedinţa obişnuită a unei persoane fizice acţionând în exerciţiul activităţii sale 
profesionale este locul unde această persoană are stabilimentul său principal. 

Alin.2 - Pentru determinarea locuinţei principale vor fi avute în vedere acele circumstanţe 
personale şi profesionale care indică legături durabile cu statul respectiv sau intenţia de a stabili 
asemenea legături. 

Alin.3 - Reşedinţa obişnuită a persoanei juridice este în statul în care aceasta îşi are 
stabilimentul principal. 

Alin.4 - Stabilimentul principal al unei persoane juridice este locul unde aceasta şi-a stabilit 
administraţia centrală. 

Alin.5 - Dovada reşedinţei obişnuite se poate face cu orice mijloace de probă”. 
În raport cu dispoziţiile legale sus citate, reţine Curtea a fi de necontestat că, în speţă, se 

discută despre statutul de apatrid al intimatului, pentru perioada de referinţă, nepunându-se în 
discuţie calitatea de cetăţean român, a acestuia, astfel că, faţă de dispoziţiile cuprinse în art.24 
din Convenţia din 28.09.1954 privind statutul apatrizilor, adoptata prin  Legea nr.362/2005, 
pentru aderarea României la Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 
28.09.1954, publicată în MO nr.1146 din 19.12.2005, invocate de contestator în susţinere, relativ la  
legislaţia  privind munca şi securitatea socială, din care rezultă conform celor statuate că,”părţile  
contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor acelaşi tratament  ca şi cel  
acordat propriilor cetăţeni”, în mod legal şi temeinic acţiunea  a fost admisă ca fondată. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că legea aplicabilă persoanei fără cetăţenie este legea 
statului unde persoana îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa – situaţie rezultată din  
dispoziţia legală citată – ori, la data  adoptării Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei 
pentru activitatea de liberi profesionişti a artiştilor interpreţi şi executanţi, contestatorul avea 
potrivit probatoriului administrat calitatea de persoană fără cetăţenie, cu domiciliul în 
România, prestând activitate în regim de colaborator în cadrul unor întreprinderi. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că, legal şi temeinic, instanţa de fond a reţinut modul eronat în 
care intimata a dispus respingerea solicitării intimatului contestator [...], dispunând în sensul 
respingerii cererii sale, în condiţiile în care, legea română îi este aplicabilă în calitate de persoană 
fără cetăţenie, cu domiciliul în România. 
 În egală măsură, reţine Curtea că, legal şi temeinic, instanţa de fond a apreciat că soluţia 
judicioasă în raport cu care instanţa nu se îndepărtează de la controlul judecătoresc al legalităţii 
actului administrativ şi nu se substituie autorităţii administrative, este aceea că, urmare a anulării 
Hotărârii nr.556 din 21.12.2012, să fi dispus asupra obligării recurentei pârâte la analizarea pe 
fond a solicitării intimatului reclamant referitoare la acordarea drepturilor în conformitate cu 
prevederile Legii nr.109/2005, prin raportare la probatoriul administrat în cauză. 
 Pentru toate considerentele sus expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune 
reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.496 alin.1 NCPC, Curtea apreciază în 
sensul respingerii recursului, ca nefondat, sub toate aspectele. 
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59. Anulare decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate in România de 
persoanele fizice pe anul 2011. 
 

Art.205 - 218 din OG nr.92/2003  
 

Potrivit prevederilor art.205 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
„Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula 
contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al 
celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în 
condiţiile legii”. 
 Procedura reglementată de art.205-218 din OG nr.92/2003 este o procedură administrativă 
prealabilă, un recurs administrativ, iar parcurgerea acestei căi administrative de atac reprezintă o condiţie 
de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ. 

Acţiunea de faţă este o acţiune specifică dreptului administrativ fiscal, cu caracteristici proprii 
acestei ramuri de drept, unele distincte de cele specifice contenciosului administrativ comun, Astfel, dacă 
acţiunea în contencios administrativ poate viza şi refuzul nejustificat sau tăcerea administrativă – 
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, acte administrative asimilate, potrivit prevederilor art.8 alin.1 
din Legea nr.554/2004, acţiunea în contencios fiscal, dedusă prezentei judecăţi, trebuie să respecte 
prevederile speciale cuprinse în OG nr.92/2003 şi care permit reclamantului să sesizeze instanţa numai cu o 
contestaţie împotriva deciziei  motivate a organului competent să soluţioneze contestaţia administrativă 
formulată conform art.205 din OG nr.92/2003. 
 

Decizia civilă nr. 276/CA/10.03.2014 
                           Dosar nr. 3714/118/2013 

 
 1. Prin sentinţa civilă nr.4082/22.10.2013, Tribunalul Constanţa – Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a admis excepţia inadmisibilităţii şi a respins acţiunea precizată promovată de 
reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, 
ca inadmisibilă. 
 2. Împotriva hotărârii primei instanţe a declarat recurs reclamantul [...], care a solicitat 
casarea sentinţei recurate, cu consecinţa admiterii acţiunii şi anulării deciziei de impunere anuală 
înregistrată sub nr.13301154118023/28.08.2012. 
 Susţine recurentul greşita constatare făcută de prima instanţă în raport cu necesitatea sesizării 
instanţei pentru anularea deciziei aferente contestaţiei formulate împotriva actului administrativ 
generator al obligaţiei fiscale, întrucât instanţa nu a fost învestită să soluţioneze cauza în 
conformitate cu prevederile OG nr.92/2003, ci în baza art.1 din Legea nr.554/2004. 
 Astfel, procedura instituită de Legea nr.554/2004 nu prevede necesitatea atacării şi a deciziei 
dată în cadrul contestaţiei, singura condiţie fiind constituită de obligaţia justiţiabilului de a astepta 
30 de zile răspunsul instituţiei. 
 Se arată că Decizia nr.47/30.01.2013 nu a fost comunicată personal reclamantului, care a luat 
cunoştinţă de acest act din dosar, şi astfel ea nu putea fi atacată, făcându-se precizarea că 
reclamantul nu a solicitat modificarea acţiunii, prin exercitarea controlului judiciar şi asupra 
Deciziei nr.47/2013, astfel cum eronat susţine prima instanţă. 
 În continuarea motivelor de recurs, reclamantul reia susţinerile referitoare la fondul 
raporturilor juridice fiscale litigioase în legătură cu nelegalitatea deciziei de impunere anuală 
înregistrată sub nr.13301154118023/28.08.2012 şi a impozitului suplimentar de 10.595 lei, stabilit 
prin acest act administrativ fiscal. 
 Nu este indicat motivul de casare prevăzut de art.488 NCPC. 
 3. Analizând sentinţa civilă recurată prin prisma motivelor de nelegalitate susţinute, Curtea 
de Apel constată că recursul este nefondat, criticile susţinute nefiind întemeiate. 
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 Cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul [...] şi adresată Tribunalului 
Constanţa a fost înregistrată la data de 03.04.2013, după intrarea în vigoare a Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, la data de 15.02.2013, astfel că în temeiul prevederilor art.3 alin.1 
din Legea nr.76/2012, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile noului Cod de procedură civilă. 
 Astfel, în baza art.489 alin.2 NCPC, instanţa de recurs încadrează motivele susţinute de 
recurent în prevederile art.488 pct.8 NCPC - încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept 
material şi constată următoarele: 
 Instanţa de contencios administrativ a fost învestită cu acţiunea având ca obiect anularea 
deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
2011, înregistrată sub nr…./28.08.2012, prin care organele fiscale stabilesc în sarcina reclamantului 
[...] o diferenţă de impozit rezultată din regularizarea anuală, în sumă de 10.595 lei. 
 Decizia de impunere menţionată este un act administrativ fiscal, în înţelesul art.41 din OG 
nr.92/2002, prin care s-au stabilit obligaţii fiscale pentru contribuabil. 

Potrivit prevederilor art.205 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
„Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula 
contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la 
acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia, în condiţiile legii”. 

Art. 210 prevede că „(1) În soluţionarea contestaţiei, organul competent se pronunţă prin 
decizie sau dispoziţie, după caz. (2) Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este 
definitivă în sistemul căilor administrative de atac”. 

Conform art. 218 alin.2, „Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către 
contestatar (…), la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile 
legii”. 
 Procedura reglementată de art.205-218 din OG nr.92/2003 este o procedură administrativă 
prealabilă, un recurs administrativ, iar parcurgerea acestei căi administrative de atac reprezintă o 
condiţie de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ. 
 Curtea Constituţională a stabilit, în numeroase decizii date în soluţionarea excepţiilor de 
neconstituţionalitate a textelor care privesc procedura menţionată (Decizia nr. 409 din 12 octombrie 
2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004; Decizia 
nr. 449 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 3 
decembrie 2004), că aceste texte de lege "reglementează proceduri de recurs administrativ, prin 
care se lasă posibilitatea organelor care au emis actele administrative atacate sau organelor 
superioare acestora de a reveni asupra măsurilor luate sau de a le redimensiona în limitele 
prevăzute de lege". Cu acelaşi prilej, Curtea a mai reţinut că "actele de soluţionare de către organele 
administrative a contestaţiilor, respectiv a reclamaţiilor formulate potrivit dispoziţiilor din Codul de 
procedură fiscală, nu sunt, aşadar, acte de jurisdicţie, ci acte administrative supuse cenzurii 
instanţei de judecată".  

A stabilit Curtea Constituţională, aşadar, că nu se poate reţine încălcarea, prin textele de lege 
criticate, a dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi ale art. 52 privind 
dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. 

Având în vedere criticile recurentului, se reţine că acţiunea de faţă este o acţiune specifică 
dreptului administrativ fiscal, cu caracteristici proprii acestei ramuri de drept, unele distincte de cele 
specifice contenciosului administrativ comun, neputând fi reţinute susţinerile recurentului în sensul 
că temeiul acţiunii sale a fost Legea nr.554/2004, lege care nu prevede procedura atacării titlului de 
creanţă şi a deciziei în soluţionarea contestaţiei. 

Astfel, dacă acţiunea în contencios administrativ poate viza şi refuzul nejustificat sau tăcerea 
administrativă – nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, acte administrative asimilate, potrivit 
prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.554/2004, acţiunea în contencios fiscal, dedusă prezentei 
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judecăţi, trebuie să respecte prevederile speciale cuprinse în OG nr.92/2003, expuse de către instanţa 
fondului, şi care permit reclamantului să sesizeze instanţa numai cu o contestaţie împotriva deciziei  
motivate a organului competent să soluţioneze contestaţia administrativă formulată conform art.205 
din OG nr.92/2003. 

Lipsa unei astfel de decizii care poate fi contestată în faţa instanţei nu conferă dreptul 
contestatorului de a invoca „tăcerea” organului competent în soluţionarea contestaţiei, în temeiul 
Legii nr.554/2004, ci îi permite acestuia să solicite instanţei obligarea organului de soluţionare a 
contestaţiei la emiterea deciziei, astfel cum corect a arătat şi judecătorul fondului. 

În cauza de faţă, nu rezultă dacă înscrisul intitulat contestaţie, care are ca obiect decizia de 
impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2011, 
înregistrată sub nr…./28.08.2012, a fost înaintat organelor fiscale competente, şi dacă asupra acestei 
contestaţii a fost luată o decizie, potrivit art.210 alin.1 din OG nr.92/2002, în condiţiile în care se 
constată că prin Decizia nr. 47/30.01.2013 s-a răspuns unei alte contestaţii formulate de contribuabil, 
dar împotriva altui act administrativ fiscal, respectiv împotriva deciziei de impunere anuală pentru 
veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2011, înregistrată sub 
nr…./14.06.2012. 
 Astfel, nefiind făcută dovada parcurgerii procedurii administrative prealabile reglementate 
de C.pr.fiscală, în mod corect instanţa de fond a respins acţiunea reclamantului ca inadmisibilă, 
criticile aduse hotărârii recurate nefiind întemeiate. 
 În baza prevederilor art.496 alin.1 NCPC, recursul va fi respins ca nefondat.  

 
60. Anulare ordin de trecere in rezervă. Solicitare reintegrare în postul deținut 

anterior. Invocarea nelegalității ordinului de trecere în rezervă ca urmare a nepublicării în 
monitorul oficial. 

 
Legii nr.24/2000 republicată 

HG nr.50/2005 
Legea nr.194/2007 

 
          În aplicarea şi respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, HG nr.555/2001 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi 
prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare şi, ulterior HG nr.50/2005, pentru aprobarea 
aceluiaşi Regulament şi care abrogă HG nr.555/2001, preiau în conţinutul lor acelaşi principiu enunţat de 
Legea nr.24/2000, respectiv cel al obligativităţii publicării în Monitorul Oficial al acestor categorii de acte 
administrative, însă, în art.27 alin.3 din HG nr.555/2001, ulterior, preluat în art.28 alin.3 din HG 
nr.50/2005, cele două HG au înţeles să excepteze de la acest regim de publicare - dacă legea nu dispune 
altfel - "ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ care au ca obiect reglementări din sectorul 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională".  
          Împrejurarea că erau acceptate anumite excepţii de la regimul de publicare în Monitorul Oficial 
rezultă în mod clar din modificările ulterioare aduse Legii nr.24/2000, respectiv prin includerea alin.11 la 
art.10 din Lege prin Legea nr.194/2007.  
          În consecinţă, Ordinul nr.600/2005 face parte din această categorie - având ca obiect reglementări din 
sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, exceptată prin HG nr.555/2001 şi respectiv HG 
nr.50/2005 de la regimul de publicare în Monitorul Oficial al României, astfel încât, şi actele ulterioare cu 
caracter individual emise în baza lui sunt valabile. 

 
Decizia civilă nr. 384/CA/07.04.2014 

                           Dosar nr. 837/36/2012* 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.4433/27.11.2013, Tribunalul Constanţa a respins excepţia de 
nelegalitate, precum şi cererea, astfel cum a fost precizată, în cauza privind pe reclamantul [...] şi 
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pârâţii Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile 
Constanţa, reţinând următoarele: 

Prin cererea dedusă judecăţii, astfel cum a fost precizată, reclamantul [...] a solicitat anularea 
Ordinului nr.1233/13.09.2011 de trecere in rezervă, reintegrarea in postul deţinut anterior și plata 
drepturilor băneşti pentru perioada cuprinsă intre data emiterii actului si reintegrare, admiterea 
excepţiei de nelegalitate a Ordinului nr. 1446161/15.06.2011 de punere la dispoziţie, fiind contestat 
concursul desfăşurat prin prisma posibilităţii vicierii interviului profesional, componența comisiilor 
de concurs și calitatea acestora, subiectele elaborate neconform cu bibliografia concursului, 
imposibilitatea contestatarii notelor obţinute conform  regulamentului de evaluare.   
         Prin precizările depuse la termenul din 20.03.2012, reclamantul a invocat nelegalitatea  
evaluării și examinării prin interviu profesional ca urmare a nerespectării OMAI 129/2011, 
665/2011, legii 80/1995, solicitând anularea examenului de evaluare in vederea ocupării funcțiilor in 
urma reorganizarii instituționale a MAI. Invocă și nelegalitatea deciziei de trecere in rezervă, 
neachitarea drepturilor bănești de echipament din anul 2011, de care trebuia să beneficieze până la 
data trecerii in rezervă, in conformitate cu Legea 80/1995, a drepturilor bănești compensatorii, 
conform Legii 284/2010 și OUG 54/2011. 
  Prin Notele de ședință depuse la termenul din 09.01.2012, reclamantul a solicitat, prin 
raportare la art. 4 din Legea 554/2004, să se constate nelegalitatea ordinului de trecere in rezervă nr. 
1445151/15.06.2011, motivat de faptul  că  OMAI 600/2005 care stabilește competențele de 
gestiune a resurselor umane nu a fost publicat in Monitorul Oficial, astfel că prin raportare la disp. 
Legii nr. 24/2000 nu a intrat in vigoare. 
  Cu privire la nelegalitatea ordinului de trecere in rezerva invocă faptul că  regulamentul  de 
organizare a  concursului este el insuși unul nelegal  având in vedere modalitatea de  organizare  si 
examinare propriu zisa a candidaților, prin raportare la art. 34 din OMIRA 665/2008, art. 16 si 21 
din Constitutia Romaniei, art.26 din OMIRA 665/2008. Un alt viciu al procedurii de trecere in 
rezerva, îl constituie nerespectarea  art. 76  din legea nr. 188/1999, relativ la mutarea personalului pe 
secţii. Prin Încheierea de la termenul din 07.08.2013, instanţa a respins excepțiile lipsei calității 
procesuale pasive a Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța și a inadmisibilității capătului 
de cerere având ca obiect excepția de nelegalitate a ordinului de trecere in rezerva, iar pe fond a 
reţinut următoarele: 
 Prin Ordinul Comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Constanța nr. 
1446161/15.06.2011, in temeiul art. 82 lit.a  din Legea 80/1995, art. 65 al.1 din Cap. VII din Legea 
284/2010 și OMAI 600/2005 s-a dispus punerea la dispoziţie  a reclamantului, iar prin Ordinul 
Inspectorului General al Jandarmeriei  Romane nr. 1233/13.09.2011, in temeiul  art. 85 al.1 lit.e  din 
legea 80/1995, OUG  54/2011, OMAI 600/2005 s-a dispus trecerea in rezerva a reclamantului, 
motivat de reorganizarea unității, reducerea unor funcții din statul de organizare, nefiind posibilitati  
pentru a fi incadrat  pe alte functii sau in alte unitati. 
 Cu privire la excepţia de nelegalitate a Ordinului Comandantului  Gruparii de Jandarmi 
Mobile Constanța nr.1446161/15.06.2011, ca urmare a inexistenţei OMAI nr. 600/2005, motivat de  
faptul ca nu a  fost publicat  in Monitorul Oficial  si implicit  nu a intrat in vigoare, Tribunalul a 
constatat că până la intrarea în vigoare a Legii nr.194/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nu exista 
obligativitatea publicării în Monitorul Oficial al României a ordinelor, instrucţiunilor şi a altor acte 
normative care au ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, O.M.AI. nr. 600/2005 fiind adoptat anterior anului 2007.  

S-a reţinut, de asemenea, că prin ordinul in discuție au fost aprobate  competențele de 
gestiune a resurselor umane ale Ministrului Administratiei și Internelor, secretarilor  de stat, 
secretarului general și șefilor/comandanților unităților MAI, fiind astfel aplicabile în situaţii strict 
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determinate şi producând efecte juridice în raport cu un număr determinant/determinabil de 
persoane, fiind astfel un act administrativ cu caracter individual. 

  Asupra capătului de cerere având ca obiect anularea Ordinului nr.  1233/13.09.2011 de 
trecere in rezervă, prima instanţă a reţinut netemeinicia apărărilor reclamantului vizând încălcarea 
dispoziţiilor art. 34 și 26 din Ordinul M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management 
resurse umane in unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, care reglementează procedura de 
organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante, nefiind organizat un 
astfel de concurs, iar referitor la criticile privind modalitatea de evaluare si mutarea personalului pe 
secţii, instanţa a apreciat că acestea nu dovedite prin vreun mijloc de probă administrat în cauză. 
  Actele dosarului relevă faptul că a avut loc o reorganizare prin efectul legii la nivelul 
Administraţiei şi Internelor, în sensul reducerii numărului de funcţii, impunându-se astfel 
organizarea şi desfăşurarea examenului de departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca 
urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul MAI. 
            Restructurarea efectivelor militare din cadrul Jandarmeriei Române a avut loc potrivit 
prevederilor art. 12 alin. 2 din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, materializarea acestor 
prevederi regăsindu-se în dispoziţiile art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 416/2007 privind structura 
organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative astfel încât a emis 
Ordin de ministru în baza căruia s-au reorganizat toate unităţile din Jandarmeria Română 
 S-a constatat că începând cu data de 15.06.2011, personalul afectat de reorganizare din 
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa a fost pus la dispoziţia unităţii în vederea 
încadrării, în acest sens fiind organizate selecţii în vederea repunerii în funcţii a celor care vor 
promova evaluarea, în limita posturilor aprobate şi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, cei 
care nu promovau aceste selecţii şi implicit nu ocupau o funcţie din statul de organizare al unităţii 
sau al altei unităţi din cadrul M.A.I. urmau să fie trecuţi în rezervă la terminarea perioadei de punere 
la dispoziţie, respectiv trei luni din data de 15.06.2011. 

         Pârâtul a organizat mai multe selecţii prin susţinerea unui interviu pe teme profesionale, în 
conformitate cu O.M.A.I. nr. 665/2008, reclamantul exprimându-şi opţiunea in sensul participării, 
apreciind judecătorul fondului că O.M.A.I. nr. 129/2011, invocat de reclamant, nu este aplicabil, iar 
prevederile Codului muncii, de asemenea susţinute în acţiune, nu sunt aplicabile militarilor, întrucât 
activitatea acestora se desfăşoară exclusiv sub incidenţa statutului care reglementează drepturile şi 
obligaţiile cadrelor militare. 

 În ceea ce în priveşte aspectul privind acordarea drepturilor băneşti compensatorii, prin 
raportare la art.21 al.1 din Legea nr.284/2010 (AnexaVII) cu referire la art.13 alin.(l) din Legea nr. 
285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II 9  din 
OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, 
art. 2  din OUG 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
susţinerile reclamantului au fost apreciate de către instanţa de fond ca neîntemeiate. 

 2. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul [...], care a criticat soluţia 
instanţei de fond prin prisma motivului de nelegalitate prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civilă, ca fiind 
lipsită de temei legal şi dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii. 

 Cu privire la excepţia de nelegalitate a Ordinului nr. 600/2005, susţine recurentul că instanţa 
a interpretat eronat prevederile art.11 din Legea nr.24/2000, având în vedere că în legătură cu 
ordinele care trebuie publicate în Monitorul Oficial, dispoziţiile legale au rămas neschimbate, iar 
Ordinul nr.600/2005 nu este un act normativ clasificat. 

 Tribunalul se află în eroare şi în ceea ce priveşte caracterul de act administrativ individual al 
Ordinului nr.600/2005, apreciind recurentul că prin determinarea categoriei persoanelor cărora li se 
adresează norma juridică, nu se poate trage concluzia că vorbim de situaţii strict determinate şi că se 
produc efecte juridice în raport cu un număr determinat de persoane. Ordinul nr. 600/2005 conferă 
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vocaţia de a se aplica unui număr nedeterminat de persoane, individualizarea unei anumite categorii 
în cuprinsul normei neputând conduce la concluzia că suntem în prezenţa unui act administrativ 
individual. 

 Referitor la legalitatea ordinului de trecere în rezervă, recurentul arată că în mod greşit a 
apreciat prima instanţă în sensul că reclamantul nu a contestat nici un act administrativ încheiat cu 
ocazia desfăşurării concursului, învederându-se că legalitatea actelor premergătoare concursului se 
analizează, în temeiul art.18 din Legea nr.554/2004, odată cu legalitatea actului final, acestea nu se 
atacă individual, iar privitor la modalitatea de evaluare şi mutarea personalului pe secţii, recurentul 
susţine că a solicitat administrarea probei cu înregistrările video, cu martori şi cu înscrisuri, instanţa 
respingând cererea în probaţiune ca nefiind utilă. 

 Probele propuse ar fi putut demonstra modalitatea defectuoasă şi lipsită de transparenţă în 
care s-a organizat concursul, ar fi putut să clarifice probleme referitoare la mutări. 

 Referitor la drepturile băneşti compensatorii, se susţine că admiterea acestuia este o 
consecinţă a admiterii acţiunii principale. 

 Prin întâmpinarea formulată, intimatul pârât Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 
a solicitat respingerea recursului, învederând că obligativitatea publicării în Monitorul Oficial a 
actelor administrative emise de către conducătorii instituţiilor centrale a fost instituită prin Legea 
nr.194/2007, raţiunea nepublicării Ordinului nr.600/2005 este legată de domeniul său de 
reglementare limitat, criticile privind nelegalitatea Ordinului de trecere în rezervă au fost în mod 
corect înlăturate de către instanţă. 

 Intimatul pârât Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Tomis Constanţa a solicitat, prin 
întâmpinarea depusă, respingerea recursului reclamantului şi menţinerea hotărârii recurate ca legală 
şi temeinică. 

 3. Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei, prin prisma criticilor formulate, Curtea de 
Apel constată că recursul nu este întemeiat, pentru următoarele argumente: 

 Motivul de recurs care priveşte greşita soluţionare a excepţiei de nelegalitate a Ordinului 
MAI nr.600/2005, din perspectiva motivelor de nelegalitate susţinute de reclamant, nu este 
întemeiat, obligativitatea publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, pentru intrarea 
acestuia în vigoare, fiind necesar a se analiza în raport cu normele în vigoare la momentul emiterii 
acestui act administrativ. 
 Astfel, se impune analizarea dispoziţiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă - în formularea sa iniţială, aşa cum a fost republicată în Monitorul Oficial nr.777/25 
august 2004 - şi care era incidentă la data emiterii ordinului, care prin art.10 alin.1 instituie o normă 
cu caracter de principiu general obligatoriu cu privire la obligativitatea publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, actelor normative ale 
autorităţilor administrative autonome, precum şi ordinelor, instrucţiunilor şi altor acte normative 
emise de organele administraţiei publice centrale de specialitate.  
          În aplicarea şi respectarea acestei legi, HG nr.555/2001 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
acte normative spre adoptare şi, ulterior HG nr.50/2005, pentru aprobarea aceluiaşi Regulament şi 
care abrogă HG nr.555/2001 preiau în conţinutul lor acelaşi principiu enunţat de Legea nr.24/2000, 
respectiv cel al obligativităţii publicării în Monitorul Oficial al acestor categorii de acte 
administrative, însă, în art.27 alin.3 din HG nr.555/2001, ulterior, preluat în art.28 alin.3 din HG 
nr.50/2005, cele două HG au înţeles să excepteze de la acest regim de publicare - dacă legea nu 
dispune altfel - "ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ care au ca obiect 
reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională".  
          Împrejurarea că erau acceptate anumite excepţii de la regimul de publicare în Monitorul 
Oficial rezultă în mod clar din modificările ulterioare aduse Legii nr.24/2000, respectiv prin 
includerea alin.11 la art.10 din Lege prin Legea nr.194/2007.  
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          Apreciem, în consecinţă, că Ordinul nr.600/2005 face parte din această categorie - are ca 
obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, exceptată prin HG 
nr.555/2001 şi respectiv HG nr.50/2005 de la regimul de publicare în Monitorul Oficial al României, 
astfel încât şi actele ulterioare cu caracter individual emise în baza lui sunt valabile. 

 Din acest punct de vedere nu mai prezintă relevanţă dacă Ordinul nr.600/2005 este un act 
administrativ individual sau normativ, atâta vreme cât la momentul emiterii lui, acesta era exceptat 
în mod expres de la publicarea în Monitorul Oficial. 

 Motivul de recurs care vizează soluţionarea cererii privind anularea ordinului de trecere în 
rezervă este, de asemenea, neîntemeiat, pentru următoarele argumente: 

 Instanţa de fond a analizat materialul probator administrat nemijlocit şi a arătat, în cuprinsul 
considerentelor, care au fost etapele parcurse in baza Ordinului MIRA nr.665/2008, astfel: emiterea 
anunţului de participare la selecţie în vederea ocupării posturilor vacante, indicarea tematicii şi a 
bibliografiei, stabilirea datelor pentru organizarea şi desfăşurarea interviurilor, luarea la cunoştinţă, 
de către reclamant a tuturor condiţiilor de participare, exprimarea opţiunii de participare la selecţie, 
participarea efectivă şi rezultatul obţinut, care nu rezultă că a fost contestat, opţiunea pentru 
participarea la o nouă selecţie, la care reclamantul nu s-a mai prezentat. 

 Verificate, aceste etape au fost corect parcurse, în conformitate cu procedura aplicabilă 
situaţiei de fapt din cauza de faţă, respectiv ocuparea posturilor vacante prin promovare/mutare în 
interesul serviciului, potrivit prevederilor art.5 – 8 din Ordinul nr. 665/2008, redate în hotărârea 
recurată, fiind în mod legal efectuată departajarea cadrelor militare prin interviu pe subiecte 
profesionale, în baza art.6 alin.3 din Ordinul nr. 665/2008. 

 Alte aspecte invocate de reclamant nu pot fi avute în vedere, în contextul aplicării corecte a 
normelor incidente acestei situaţii de reducere a numărului de posturi din cadrul Grupării de 
Jandarmi Mobilă Constanţa, respectiv a prevederilor Ordinului nr.665/2008 privind unele activităţi 
de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 În contextul aprecierii ca legale şi temeinice a soluţiilor date de instanţă cererilor menţionate, 
apreciem că şi motivul de recurs referitor la drepturile băneşti compensatorii, capăt de cerere 
subsidiar, este de asemenea, neîntemeiat. 

 Faţă de argumentele de fapt şi drept expuse, în temeiul prevederilor art.312 alin.1 
C.pr.civilă, Curtea de Apel va respinge recursul ca nefondat. 
 

61. Anulare decizii de impunere. Suspendare executare fiscală până la soluționarea 
irevocabilă a contestației. Neepuizarea procedurii administrative de contestare a unei decizii 
de impunere și de soluționare a contestației. 
 

Art.205, 207, 209, 210, 218 din OG nr.92/2003 
Art.261 din Legea nr.95/2006 

 
Materia contenciosului administrativ fiscal desemnează – după cum a statuat doctrina de specialitate 

- „ansamblul căilor de atac împotriva actelor de impunere prin care se solicită diminuarea sau anularea 
impozitelor, taxelor, a contribuţiilor, a majorărilor la întârziere sau a penalităţilor şi amenzilor ori alte sume 
constatate şi aplicate de către organele fiscale centrale şi locale, abilitate, potrivit legii, să efectueze actele 
de control sau de impunere, care se soluţionează după o procedură specială de către organele administrative 
şi/sau instanţe judecătoreşti”, iar Titlul IX al OG.nr.92/2003 consacră procedura de soluţionării 
contestaţiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale.  

Decizia de impunere este un act administrativ fiscal în accepţiunea art.41 din OG nr.92/2003, ce 
prevede că: “În înţelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal 
competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor 
fiscale”, deci recurentul era obligat în calitate de persoană vătămată/lezată printr-un act administrativ fiscal 
să formuleze contestaţie administrativă, în timp ce organul competent era obligat să soluţioneze contestaţia 
prin  decizie/dispoziţie motivată. 
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În egală măsură, soluţiile jurisprudenţiale au statuat constant că necontestarea la instanţa de 
contencios administrativ a deciziei date în soluţionarea contestaţiei de către organul fiscal competent, atrage 
inadmisibilitatea acţiunii având ca obiect doar atacarea deciziei de impunere. 

 
Decizia civilă nr. 402/CA/10.04.2014 

                           Dosar nr. 7596/118/2013 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 
7596/118/2013/13.08.2013, reclamantul [...] a chemat în judecată pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ 
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CONSTANŢA, solicitând ca prin hotărâre judecătorească, să se 
dispună: 

- anularea deciziilor de impunere emise de pârâtă sub nr.2294.1/ 3.06.2013, 
nr.2294.2/3.06.2013 şi nr.2294.3/3.06.2013, ca fiind nelegale şi netemeinice; 

- suspendarea executării fiscale până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei; 
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces. 
Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că se impune anularea deciziilor 

contestate, dat fiind faptul că în lipsa unui contract cu CASS, nu se poate pune problema aplicării 
prevederilor art.257 alin.2 şi 3 din Legea nr.95/2006 şi art.80 alin.4 din Normele metodologice de 
aplicare a Codului de procedură fiscală, dispoziţii invocate în cuprinsul deciziilor de impunere emise 
de CASS Constanţa. 

Prin întâmpinare pârâta C.J.A.S.C. a solicitat respingerea contestaţiei, invocând, pe 
cale de excepţie, inadmisibilitatea acţiunii, apărare procesuală întemeiată pe disp.art.205 din OG 
nr.92/2003 şi art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004, iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea 
acţiunii, ca nefondată, cu motivaţia în esenţă că sumele înscrise în deciziile contestate au fost 
determinate pe baza declaraţiilor de venit pentru activităţi independente depuse de reclamant, fiind 
respectate întocmai prevederile din Norma metodologică de aplicare a Ordinului nr.617/2007. 

Prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul [...] a solicitat respingerea excepţiei 
inadmisibilităţii, învederând că a formulat contestaţie administrativă, înaintată CJAS Constanţa prin 
corespondenţa din 12.07.2013,  fiind astfel suplinită cerinţa procedurii prealabile, iar cu referire la 
aspectele de fond invocate în apărare de pârâtă, reclamantul a solicitat cenzurarea acestora, câtă 
vreme nu se poate pretinde că ordinul emis de un preşedinte al CASS ar avea putere de lege. 

Prin Sentinţa civilă nr.4249/CA/08.11.2013, Tribunalul Constanţa admite excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârâtă, dispunând respingerea acţiunii ca inadmisibilă, cu 
motivaţia în esenţă că neepuizarea procedurii administrative de contestare a unei decizii de impunere 
şi de soluţionare a contestaţiei, reprezintă un fine de neprimire în faţa instanţei de contencios, efectul 
juridic fiind cel al inadmisibilităţii acţiunii, care a fost respinsă ca atare. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul [...],  
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, fără indicarea temeiului de drept aplicabil speţei, ce 
ar fi trebuit a fi încadrat într-unul din motivele prevăzute de art. 488 NCPC, astfel că, deoarece 
sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză constată Curtea a fi 
aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 
alin.1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare 
invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

În raport cu sus-menţionata reţinere, Curtea are în vedere motivele de casare invocate de 
reclamant, în esenţă, după cum urmează: 

„Nelegal instanţa de fond a apreciat asupra excepţiei inadmisibilităţii acţiunii”, în 
condiţiile în care CJAS nu poate face dovada încheierii unui contract de asigurare cu recurentul şi 
astfel, nu se pune problema aplicării prevederilor art.257 alin.2 şi alin.3 din Legea nr.95/2006 sau 
ale prevederilor art.83 alin.4, art.86 alin.6, art.87 alin.1 Cod pr.fiscală, în lipsa calităţii de asigurat. 
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Prin întâmpinare intimata pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE ASIGURĂRI DE  SĂNĂTATE 
CONSTANŢA a solicitat respingerea recursului ca nefondat apreciind soluţia pronunţată de 
instanţa de fond ca legală şi temeinică, urmând ca acesta să rămână obligat la plata obligaţiilor ce 
curg din veniturile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.496 alin.1 N.C.P.C, Curtea 
apreciază în sensul respingerii recursului, ca nefondat, sub toate aspectele, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită de către reclamantul [...] cu acţiunea având ca obiect: 
- anularea deciziilor de impunere emise de pârâtă sub nr.2294.1/ 3.06.2013, 

nr.2294.2/3.06.2013 şi nr.2294.3/3.06.2013, ca fiind nelegale şi netemeinice; 
- suspendarea executării fiscale până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei; 
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces. 
Prin Sentinţa civilă nr.4249/08.11.2013, Tribunalul Constanţa admite excepţia 

inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârâtă, respingând acţiunea ca inadmisibilă, acestea fiind 
condiţiile în care a fost abordată calea de atac a recursului de reclamantul [...], pentru motivele 
expuse, ce urmează a fi examinate în raport cu dispoziţiile art. 499 NCPC cu referire la art.488 
NCPC, deoarece sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură. 

Aşa fiind, Curtea reţine că, potrivit art.488 NCPC, „Casarea unei hotărâri se poate cere 
numai pentru motive de nelegalitate” astfel cum sunt cuprinse limitativ de legiuitor în conţinutul 
textului de lege arătat. 

În contextul dat, Curtea apreciază că motivul de recurs privind „Nelegal instanţa de fond a 
apreciat asupra excepţiei inadmisibilităţii acţiunii”, este nefondat, urmând a fi respins în temeiul 
art.496 alin.1 NCPC, întrucât creanţa imputată recurentului [...], prin deciziile de imputare a căror 
anulare se solicită, emise de pârâta CJAS CONSTANŢA la data de 03.06.2013 are natura unei 
creanţe bugetare, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond, supusă dispoziţiilor 
de drept procesual prevăzute de OG nr.92/2003 – privind Codul de Procedură Fiscală. 

Reţinerea sus-expusă a Curţii este determinată de conţinutul art.261 din Legea nr.95/2006, 
privind reforma în domeniul sănătăţii, urmare dispoziţiilor cuprinse în acest text de lege, 
respectiv: 

“Alin.4 - În cazul neachitării în termen a contribuţiilor datorate fondului, aplicarea 
măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate şi a majorărilor de întârziere se 
realizează potrivit procedurilor instituite de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi normelor aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de 
administraţie. 

  Alin.5 - Persoanele prevăzute la art. 257 şi art.258 au obligaţia de a pune la dispoziţia 
organelor de control ale ANAF sau ale caselor de asigurări, după caz, documentele justificative şi 
actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la fond.” 

De altfel, este de necontestat că materia contenciosului administrativ fiscal – specie a 
contenciosului administrativ desemnează – după cum a statuat doctrina de specialitate „ansamblul 
căilor de atac împotriva actelor de impunere prin care se solicită diminuarea sau anularea 
impozitelor, taxelor, a contribuţiilor, a majorărilor la întârziere sau a penalităţilor şi amenzilor 
ori alte sume constatate şi aplicate de către organele fiscale centrale şi locale, abilitate, potrivit 
legii, să efectueze actele de control sau de impunere, care se soluţionează după o procedură 
specială de către organele administrative şi/sau instanţe judecătoreşti”, iar Titlul IX al 
OG.nr.92/2003 consacră procedura de soluţionării contestaţiilor formulate împotriva actelor 
administrativ fiscale.  

Astfel: 
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 În conţinutul art.205 din OG nr.92/2003, intitulat „Posibilitatea de contestare” legiuitorul 
a stipulat: 
    „Alin.1 - Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se 
poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură 
dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal 
sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. 
    Alin.2 - Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale 
printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 
    Alin.3 - Baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribuţia stabilite prin decizie de impunere se 
contestă numai împreună. 
    Alin.4 - Pot fi contestate în condiţiile alin. (3) şi deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite 
impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat. 
    Alin.5 -  În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit art. 89 alin. 1, 
contestaţia se poate depune de orice persoană care participă la realizarea venitului. 
    Alin.6 - Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza de impunere pot 
fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.” 

În conţinutul art.207 din OG nr.92/2003, intitulat „Termenul de depunere a contestaţiei” 
se stipulează: 
    „Alin.1 - Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului 
administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii. 
    Alin.2 - În cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului 
administrativ fiscal atacat, contestaţia va fi înaintată de către acesta, în termen de 5 zile de la 
înregistrare, organului de soluţionare competent. 
    Alin.3 - În cazul în care contestaţia este depusă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi 
înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ 
atacat. 
    Alin.4 - Dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele prevăzute la art. 43 alin.2 lit. i), 
contestaţia poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, 
la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.” 

În conţinutul  art.209 din OG nr.92/2003, denumit „Organul competent”, legiuitorul 
prevăzând: 
    „Alin.1 - Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative 
fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în 
conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite 
prin dispoziţie de măsuri, precum şi împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către: 
    a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale 
ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru 
contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, 
măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 5 milioane lei, precum şi pentru 
contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excepţia celor emise de organele 
centrale de inspecţie/control; 
    b) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale 
ale finanţelor publice competentă conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor 
nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, pentru contestaţiile formulate de 
aceştia, ce au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, măsura 
de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 5 milioane lei, precum şi pentru contestaţiile 
îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excepţia celor emise de organele centrale de 
inspecţie/control; 
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    c) Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, pentru contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie 
vamală, accesoriile acestora, precum şi măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 5 
milioane lei sau mai mare, pentru contestaţiile formulate de marii contribuabili, precum şi cele 
formulate împotriva actelor enumerate în prezentul articol, emise de organele centrale de 
inspecţie/control, indiferent de cuantum. 
    Alin.2 - Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluţionează de 
către organele fiscale emitente. 
    Alin.3 - Contestaţiile formulate de cei care se consideră lezaţi de refuzul nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal se soluţionează de către organul ierarhic superior organului fiscal 
competent să emită acel act. 
    Alin.3^1 - Competenţa de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la alin. (1) se poate delega altui 
organ de soluţionare prevăzut la alin. (1), în condiţiile stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. Contestatorul şi persoanele introduse în procedura de 
soluţionare a contestaţiei sunt informaţi cu privire la schimbarea competenţei de soluţionare a 
contestaţiei. 
    Alin.4 - Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi de alte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează 
creanţe fiscale se soluţionează de către aceste autorităţi. 
    Alin.5 - Cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.” 
 În conţinutul art.210 din OG nr.92/2003, denumit „Decizia sau dispoziţia de soluţionare”, 
legiuitorul a statuat: 
    “Alin.1 - În soluţionarea contestaţiei, organul competent se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, 
după caz. 
    Alin.2 - Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor 
administrative de atac.” 

Faţă de conţinutul textelor de lege sus-redate, reţinând că decizia de impunere este un act 
administrativ fiscal în accepţiunea art.41 din OG nr.92/2003, ce prevede că: “În înţelesul 
prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea 
legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale”, Curtea 
apreciază că recurentul era obligat în calitate de persoană vătămată/lezată printr-un act 
administrativ fiscal să formuleze contestaţie administrativă, în timp ce organul competent era 
obligat să soluţioneze contestaţia prin  decizie/dispoziţie motivată. 

În speţă, probatoriul administrat în considerarea dispoziţiilor art.249 NCPC, reţine Curtea a 
face dovada de necontestat că împotriva deciziilor de impunere prin care s-a stabilit în sarcina 
recurentului obligaţia de plată a contribuţiei la fondul de asigurări de sănătate şi a accesoriilor 
aferente debitului, reclamantul a formulat contestaţia administrativă, transmisă instituţiei pârâte 
prin corespondenţa expediată la 12.07.2013, astfel că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a 
reţinut că în faţa sa poate fi atacată numai decizia emisă în soluţionarea contestaţiei 
administrative, procedura administrativă fiind una obligatorie în această materie, atât pentru 
contribuabil, cât şi pentru autoritatea fiscală. 

Tocmai de aceea, apreciază Curtea că legiuitorul a reţinut în conţinutul art.218 din OG 
nr.92/2003 denumit „ Comunicarea deciziei şi calea de atac” că: 
   „ Alin.1 - Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică contestatorului, persoanelor 
introduse, în condiţiile art. 44, precum şi organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. 
    Alin.2 - Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar sau de 
către persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei potrivit art. 212, la instanţa 
judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii. 
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    Alin.3 - În situaţia atacării la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă 
potrivit alin.2 a deciziei prin care s-a dispus desfiinţarea, încheierea noului act administrativ fiscal 
ca urmare a soluţiei de desfiinţare emise în procedura de soluţionare a contestaţiei se face după ce 
hotărârea judecătorească a rămas definitivă şi irevocabilă.” 

În egală măsură, reţine Curtea sub acest aspect, că soluţiile jurisprudenţiale au statuat 
constant că necontestarea la instanţa de contencios administrativ a deciziei date în soluţionarea 
contestaţiei de către organul fiscal competent, atrage inadmisibilitatea acţiunii având ca obiect 
doar atacarea deciziei de impunere. 

Totodată, reţine Curtea că textele de lege sus-citate au fost corelate de legiuitor, cu 
dispoziţiile cuprinse în art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, potrivit 
cărora: „Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se 
consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ 
individual, trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă 
aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în 
parte, a acestuia”. 

În atare situaţie, apreciază Curtea că legal şi temeinic instanţa de fond a reţinut că 
neconformarea administraţiei la obligaţia stabilită de lege putea fi invocată de reclamant pe calea 
unei acţiuni în obligarea la emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei, demers judiciar ce nu a 
fost iniţiat, astfel că neepuizarea procedurii administrative de contestare a unei decizii de impunere 
şi de soluţionare a contestaţiei reprezintă un fine de neprimire în faţa instanţei de contencios, efectul 
juridic fiind cel al inadmisibilităţii acţiunii. 

Pentru toate considerentele sus expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.496 alin.1 N.C.P.C, Curtea apreciază în sensul 
respingerii recursului, ca nefondat, sub toate aspectele. 

 
62. Anulare hotărâre emisă de Consiliul local Constanța prin care s-a aprobat 

construirea unui imobil. Nerespectarea termenului de formulare a plângerii prealabile. 
Examinare act administrativ unilateral. 

 
Art.1, art.11  şi art.7 din Legea nr.554/2004 

 
Odată ce recurenta reclamantă şi-a întemeiat prezenta acţiune pe dispoziţiile art.7 din Legea 

nr.554/2004, în forma în vigoare a textului de lege indicat la data de 10.10.2011, aceasta este un terţ faţă de 
actul administrativ atacat, ce-i este adresat altui subiect, astfel încât îi sunt aplicabile dispoziţiile art.7 alin.1 
din legea contenciosului administrativ, potrivit cărora: 

„Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră 
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, trebuie să 
solicite autorităţii publice emitente, sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 
de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”. 

Recurentei reclamante nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art.11 din Legea nr.554/2004, pentru că acestea 
sunt aplicabile situaţiilor ce se referă la „acte administrative normative”, ceea ce în speţă nu este cazul. 

Atât timp cât recurenta reclamantă a luat cunoştinţă de existenţa actului administrativ unilateral cu 
caracter individual la data de 10.10.2011, fiindu-i pus la dispoziţie în dosar nr.23346/212/2011, plângerea 
prealabilă despre care s-a făcut vorbire în primul ciclu procesual – decizia pronunţată de Curtea de Apel –  
depăşeşte termenul de 30 de zile, prevăzut de lege, odată ce a fost formulată la data de 07.08.2012. 

 
Decizia civilă nr. 1025/CA/25.09.2014 

                           Dosar nr. 320/36/2014 
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 Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 1172/118/30.01.2013, 
reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâţii MUNICIPIUL CONSTANŢA - prin PRIMAR şi 
CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

- anularea HCL nr.99/2008 emis de CONSILIUL LOCALCONSTANŢA prin care s-
a aprobat construirea unui imobil D+P+5 pe terenul situat în Constanţa [...]. 

Motivând acţiunea reclamanta a învederat în esenţă că în partea de sud imobilul 
proprietatea sa se învecinează cu imobilul familiei Pescu care la data de 10.11.2011 a început 
edificarea unei construcţii formată din D+P+5, invocând HCL  nr.99/27.02.2008 şi Autorizaţia de 
construcţie emisă în baza acesteia, construcţia încălcând cele mai elementare norme privind 
disciplina în construcţii, invocându-se dispoziţiile art.27 din Legea nr.50/1991 şi art.2, art.4, art.12 şi 
art.13 din Legea nr.350/2001. 

La termenul din 12.09.2013 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a MUNICIPIULUI CONSTANŢA prim PRIMAR, respingând cererile de 
intervenţie în interes propriu formulate de [...], [...] şi [...]-GABRIEL, pentru ca, în conformitate 
cu art.161din Legea nr.554/2004 instanţa să fi dispus introducerea în cauză a beneficiarilor actului 
administrativ contestat, respectiv [...] şi [...], în calitate de pârâţi. 

În raport cu dispoziţiile sus expuse, instanţa a calificat ca întâmpinare, apărările şi excepţiile 
invocate de pârâţi prin cererile de intervenţie. 

Prin Sentinţa civilă nr.3760/16.09.2013 Tribunalul Constanţa  admite excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a MUNICIPIULUI CONSTANŢA prin PRIMAR, respingând 
acţiunea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, admiţând 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii, dispunând respingerea acţiunii faţă de pârâţi, ca inadmisibilă, 
cu consecinţa obligării reclamantei către pârâtul CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA la plata 
sumei de 680 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

 Pentru a aprecia de această manieră, instanţa a avut în vedere: 
 Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, reţine instanţa că, actul contestat nu 
cuprinde identitate între persoana pârâtului şi cel ce se pretinde a fi obligat în raportul juridic dedus 
judecăţii, actul fiind emis de CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA şi nu de către 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA. 
 Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată – pentru 
neîndeplinirea procedurii prealabile, reţine instanţa de fond că: 

Potrivit art.7 din Legea nr. 554/2004:  Înainte de a se adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente 
sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.  
 În raport cu textul de lege sus citat, arată instanţa de fond a rezulta, din scopul instituirii 
obligativităţii plângerii prealabile, de a oferi atât persoanei vătămate prin actul administrativ cât şi 
organului administrative emitent, un mijloc de remediere a eventualei nelegalităţi, fără intermediul 
instanţei de judecată, fapt ce rezultă şi din dispoziţiile art.12 din Legea nr.554/2004 potrivit cărora 
reclamantul va depune la dosar orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile, 
dacă acest demers era obligatoriu precum şi ale art.109 alin.2 Cod procedură civilă, potrivit cărora: 
„În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei competente se poate face numai după 
îndeplinirea unei proceduri prealabile, în condiţiile stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii 
procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată”, astfel că parcurgerea 
procedurii administrative prealabile, reprezintă o condiţie obligatorie pentru declanşarea procedurii 
judiciare, deci pentru sesizarea instanţei, a cărei neîndeplinire afectează însuşi exerciţiul dreptului la 
acţiune în contencios administrativ, sancţiunea neexercitării acestui recurs administrativ, fiind aceea a 
respingerii cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă.  
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 Întrucât reclamanta nu face dovada că înainte de a se adresa instanţei de judecată cu cererea în 
anularea, s-a adresat emitentului cu cerere de revocare a acestuia, instanţa de judecată a admis 
excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, respingând cererea de chemare în judecată 
faţă de CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA, ca inadmisibilă. 

În conformitate cu art.274 C.pr.civ. instanţa de fond a dispus obligarea reclamantei către 
CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA, la plata sumei de 680 lei, reprezentând cheltuieli de judecată 
(onorariu avocat). 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs la data de 24.09.2013 - recurenta reclamantă, 
[...] criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 
312 C.pr.civ., art.304 pct.7, pct.8 şi pct.9 Cod pr.civ.. 

Prin Decizia civilă nr. 2069 din 05.12.2013 Curtea de Apel Constanţa admite recursul, 
dispunând casarea parţială a hotărârii atacate cu consecinţa trimiterii cauzei primei instanţe 
pentru judecarea acţiunii reclamantei, formulată în contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL al 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA, [...], [...] şi [...], reţinând în esenţă că: 

Analizând legalitatea sentinţei instanţei de fond în ceea ce priveşte soluţia adoptată cu privire 
la excepţia inadmisibilităţii, arată instanţa de control că, prin cererea formulată de recurenta 
reclamantă, [...], intitulată „plângere prealabilă”, înregistrată sub nr. 98522/07.08.2012 la 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA, s-a solicitat anularea HCL al MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA nr.99/2008 invocându-se motive de nelegalitate similare celor invocate de reclamantă 
prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 
30.01.2013. 

A constatat Curtea că, deşi în cuprinsul său se utilizează formularea anularea HCL nr.99/2008, 
şi nu revocarea aceleiaşi hotărâri, raportat la motivele de nelegalitate invocate în cuprinsul acestei 
cereri, aceasta întruneşte condiţiile de conţinut necesare calificării ca plângere prealabilă, în sensul 
dispoziţiilor art.7 şi art.2 alin.1 lit.f din Legea nr.554/2004. 

În acelaşi sens, reţine Curtea că, în situaţia în care un particular se îndreaptă, din greşeală, cu 
reclamaţia prealabilă la un alt organ decât cel emitent, O.G. nr.27/2002 prevede în mod expres, în 
art.6 alin.4, că autorităţile publice sesizate cu o petiţie sau reclamaţie greşit îndreptată au obligaţia de 
a o trimite, în 5 zile, autorităţii competente să o soluţioneze, precum şi faptul că, dacă autoritatea 
publică sesizată cu rezolvarea petiţiei constată că organul competent să o soluţioneze a fost desfiinţat, 
va înainta petiţia organului care i-a preluat atribuţiile, iar în cazul în care nu există un asemenea 
organ, va informa petentul despre aceasta, răspunsul fiind legal.  

În speţă, reţine Curtea că, deşi plângerea prealabilă a fost înregistrată sub nr. 
98522/07.08.2012 la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA, structură funcţională fără 
personalitate juridică, şi nu la CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI CONSTANŢA emitentul 
actului atacat, acest aspect nu este de natură să atragă sancţiunea inadmisibilităţii acţiunii, faţă de 
împrejurarea că, este de notorietate că, cele două autorităţi publice locale, PRIMARUL, autoritate 
executivă, şi CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativă, îşi au sediul în acelaşi imobil; că există 
obligaţia, potrivit textelor legale suscitate, de înaintare a plângerii autorităţii competente cu 
soluţionarea sa, precum şi a faptului că PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA este iniţiatorul 
proiectului de hotărâre aprobat prin  HCL al MUNICIPIULUI CONSTANŢA sub nr.99/2008, 
eroarea reclamantei a fost apreciată justificată. 

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, raportat la înscrisul nou depus în recurs, Curtea 
a reţinut că reclamanta a formulat plângerea prealabilă prevăzută de art.7 din Legea nr.554/2004, 
contrar celor reţinute de instanţa de fond. 

Constatând că instanţa de fond a reţinut inexistenţa formulării plângerii prealabile, Curtea, în 
considerarea probatoriului administrat în recurs, a mai apreciat că sentinţa este netemeinică, în ceea 
ce priveşte soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, şi astfel, constatând întemeiat recursul 
acesteia şi faţă de faptul că, instanţa de fond a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, a 
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dispus casarea parţială a sentinţei, respectiv în ceea ce priveşte rezolvarea excepţiei inadmisibilităţii 
acţiunii formulată de reclamantă, împotriva pârâtului CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA având ca obiect anularea HCL al MUNICIPIULUI CONSTANŢA nr.99/2008 cu 
consecinţa  trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, în raport de dispoziţiile art.312 alin.5 
Cod pr.civilă. 

S-a mai dispus ca instanţa de trimitere, în lumina prevederilor art.315 alin.1 şi alin.3 Cod pr. 
civilă, să pună în discuţia părţilor şi să analizeze cu prioritate, potrivit art.137 Cod procedură civilă, 
aspectele invocate de intimaţii pârâţi, pentru prima oară în recurs, relative la nerespectarea 
termenului de formulare a plângerii prealabile, prin raportare la caracterul actului administrativ 
supus controlului de legalitate, respectiv act administrativ individual sau normativ, şi aplicarea 
corespunzătoare a dispoziţiilor art. 1, art.11 şi art.7 din Legea nr.554/2004, precum şi celelalte 
apărări formulate de părţi în faţa instanţei de recurs, în vederea pronunţării unei sentinţe legale şi 
temeinice. 
 Primind cauza spre rejudecare, la data de 17.12.2013, Tribunalul Constanţa a procedat la 
înregistrarea acesteia sub acelaşi număr, cu indicativul RJ, în care pronunţă Sentinţa civilă 
nr.723/CA/28.02.2014, prin care admite excepţia inadmisibilităţii dispunând respingerea ca 
inadmisibilă a acţiunii, cu consecinţa obligării reclamantei la plata sumei de 442,58 lei către 
CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA, cu titlu de cheltuieli de judecată. 
 Pentru a aprecia de această manieră, instanţa de fond a reţinut în esenţă situaţia de fapt sus 
expusă, astfel că, procedând la judecata excepţiilor, s-a arătat că: 

Actul contestat îl reprezintă HCL nr.99/2008, prin care, CONSILIUL LOCAL 
CONSTANŢA a aprobat PUZ - construire imobil locuinţe D+P+4E, terenul fiind proprietatea lui [...] 
şi [...], deci un act administrativ unilateral cu caracter individual, care a fost emis la 21.02.2008. 

Pe rolul Judecătoriei Constanţa, la data de 08.09.2011, a fost înregistrat dosarul 
nr.23340/212/2011 prin care [...] în contradictoriu cu [...], [...], [...], [...], [...], pe calea ordonanţei 
preşedinţiale a solicitat sistarea lucrărilor de construire începute de pârâţi pe terenul neted în 
Constanţa, [...]. 

În şedinţa din 10.10.2011, pârâtul [...] a depus întâmpinare şi înscrisuri, inclusiv HCL nr. 
99/2008, care au fost comunicate reclamantei prezente în şedinţă, prin urmare, instanţa de fond a 
reţinut că reclamanta a luat cunoştinţă de existenţa şi conţinutul HCL nr. 99/2008 la data de 
10.10.2011. 

Aşa fiind, şi având în vedere dispoziţiile cuprinse în art.7 alin.1 şi alin.3 din Legea 
nr.554/2014 în forma aflată în vigoare la 10.10.2011, reclamanta fiind un terţ, actul administrativ fiind 
adresat altui subiect, reţine instanţa de fond că putea formula plângere prealabilă în termen de 30 de 
zile de la data comunicării actului, sau de la data luării la cunoştinţă, ori, reclamanta a luat cunoştinţă 
de existenţa actului, fiindu-i comunicat în şedinţa publică din 10.10.2011 în dosar nr.23346/212/2011, 
iar aceasta a formulat plângere prealabilă cu depăşirea termenului de 30 de zile respectiv la 
07.08.2012, sancţiunea neexecutării recursului administrativ în termenul prevăzut de lege, atrăgând 
inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată pentru lipsa procedurii prealabile. 

La data de 07.04.2014 pârâtul CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA a formulat cerere de 
completare a dispozitivului hotărârii, în sensul obligării  reclamantei [...] la plata cheltuielilor de 
judecată ocazionate de proces. 

Prin Sentinţa civilă nr.1281/CA/24.04.2014 Tribunalul Constanţa a admis cererea, 
dispunând completarea Sentinţei civile nr.723/28.02.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, 
în dosar nr.117/118/2013, în sensul obligării reclamantei către  pârâtul CONSILIUL LOCAL 
CONSTANŢA la plata sumei de 680 lei, reprezentând onorariu avocat fond. 

Împotriva Sentinţei civile nr.723/CA/28.02.2014, reclamanta [...] a înţeles a promova 
recurs, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de 
art. 312 pct.3 C.pr.civ., raportat la art.304 pct.7, pct.8 şi pct.9 Cod pr.civ., cauza fiind 
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înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr. 320/36/19.05.2014, cu următoarea 
motivaţie, în esenţă:  

„Greşit instanţa de fond a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii, ignorând 
împrejurarea că, reclamanta a efectuat procedura prealabilă anterior promovării sale” 
actul administrativ atacat fiind act normativ în considerarea dispoziţiilor art. 11 alin.4 din 
Legea nr.554/2004 şi neavând caracter unilateral, cum în mod greşit a reţinut instanţa de 
fond. 

Pe fondul cauzei, susţine  reclamanta că, din documentaţia depusă la dosar rezultă 
că HCL nr.99/2008 a fost emisă în mod nelegal, încălcându-se cele mai elementare norme 
în materia construcţiilor, că a formulat plângere prealabila astfel cum rezultă din cererea 
înregistrată la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA sub nr.98522/07.08.2012 însă, 
până în prezent nu a primit nici un răspuns, astfel că,  împrejurarea ca pârâţii nu au înţeles 
să dea curs cererii sale, nu îi poate fi imputată, conformându-se întocmai dispoziţiilor art.7 
din legea contenciosului administrativ. 

Mai apreciază recurenta că justifică interes în promovarea acestei acţiunii, fiind 
direct prejudiciată de efectele HCL nr.99/2008, pentru că, este proprietara imobilului situat 
în Constanta [...], compus din teren în suprafaţă indiviză de 200m.p şi casă de locuit 
formată din parter şi 2 etaje, astfel cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 
180/14.10.2005 eliberat de BNP [...], precum şi din contractul de vânzare cumpărare 
încheiat între [...] şi [...]. 

Se mai arată că, în partea din sud imobilul proprietatea sa, se învecinează cu 
imobilul - teren proprietatea familiei [...] care, la data de 11.08.2011, a început edificarea 
pe acest teren a unei construcţii formată din D+P+5 etaje invocând hotărârea de 
CONSILIU LOCAL precum şi autorizaţia de construcţie emisă în baza acestei hotărâri, 
deşi termenul de începere a lucrărilor expirase de mult. 

Susţine recurenta că, în data de 12.08.2011 pârâţii au adus pe acest teren un utilaj de 
mare tonaj cu care au început sa foreze stâlpii necesari fundaţiei, lucrare de foraj care se 
efectuează la mare adâncime sub fundaţia construcţiei sale şi au început montarea stâlpilor 
de rezistenta chiar pe graniţele proprietăţii, distrugând gardul despărţitor dintre proprietăţi, 
intrând pe terenul proprietatea sa, împrejurări ce sunt de natură să îi afecteze grav şi 
ireversibil structura de rezistenţă a imobilului, acesta fiind puternic afectat de lucrările ce 
se desfăşoară pe linia de hotar. 

Arată recurenta că, beneficiarii lucrărilor, execută această construcţie fără a deţine 
autorizaţie de construire, lucrările respective fiind edificate pe graniţa proprietăţii sale fără 
a avea acordul său, prin amploarea lor, fiind de natură să îi încalce proprietatea 
presupunând ample lucrări de subzidire, iar prin întinderea pe verticală să afecteze 
iluminarea naturala a construcţiei sale, aşa explicându-se că, s-a adresat instanţelor 
judecătoreşti urmare a începerii lucrărilor de construcţie în mod abuziv de familia [...], 
ulterior continuate de familia [...], ocazie cu care s-a dispus sistarea lucrărilor de 
construcţie . 

Precizează recurenta că, pentru edificarea construcţiei de 7 nivele (demisol, parter şi 
5 etaje) pârâţii sapă o fundaţie la o adâncime mult mai mare decât fundaţia caselor 
învecinate şi chiar pe graniţă, astfel încât exista riscul surpării terenului şi a prăbuşirii 
construcţiilor învecinate. 

Potrivit art. 27 din Normele Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, arată recurenta a fi 
necesar acordul vecinilor pentru realizarea lucrărilor de construcţii, astfel cum rezultă din 
alin.1, alin.2, alin.3, alin.4, alin.5 şi alin.6, ori, în cauză, acesta nu există. 
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Se învederează că, o clădire poate fi amplasata faţă de o limită de proprietate, la 
aproximativ 3 metri dacă pe faţă există ferestre sau de l,9 m, dacă nu se găsesc ferestre pe 
faţadă, astfel că, HCL nr.99/2008 încalcă aceste norme, dovadă fiind prejudiciile aduse 
locuinţei sale. 

Aşa fiind, apreciază recurenta că, nelegalitatea şi absurditatea hotărârii de consiliu 
local poate fi sesizată de orice persoana fără a fi necesare cunoştinţe de specialitate tehnică, 
odată ce, au fost încălcate dispoziţiile art.2, art.4, art.12 si art.13 din Legea nr.350/2001 
care se constituie chiar în principii ale urbanismului. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art. 312 pct.3 Cod pr. Civ., Curtea apreciază 
în sensul respingerii recursului ca nefondat, pentru următoarele considerente în esenţă: 
 Instanţa a fost investită la data de 30.01.2013 de reclamanta [...] în contradictoriu cu  pârâţii 
MUNICIPIUL CONSTANŢA - prin PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA, cu acţiunea 
având ca obiect anularea HCL nr.99 din 27.02.2008 emisă de CONSILIUL LOCAL 
CONSTANŢA, prin care s-a aprobat construirea unui imobil D+P+5 pe terenul situat în 
Constanţa [...]. 

Prin Sentinţa civilă nr.3760/16.09.2013 Tribunalul Constanţa  admite excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a MUNICIPIULUI CONSTANŢA prin PRIMAR, respingând 
acţiunea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, admiţând 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii, dispunând respingerea acţiunii faţă de pârâţi, ca 
inadmisibilă, cu consecinţa obligării reclamantei către pârâtul CONSILIUL LOCAL 
CONSTANŢA la plata sumei de 680 lei reprezentând cheltuieli de judecată, cu motivaţia sus 
expusă. 

Prin Decizia civilă nr. 2069 din 05.12.2013 Curtea de Apel Constanţa admite recursul, 
dispunând casarea parţială a hotărârii atacate cu consecinţa trimiterii cauzei primei instanţe 
pentru judecarea acţiunii reclamantei, formulată în contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL al 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA, [...], [...] şi [...], cu motivaţia sus relevată. 

Urmare acestei decizii, reţine Curtea că, s-a procedat la o nouă înregistrare a cauzei, pe rolul 
Tribunalului Constanţa, la data de 17.12.2013, pentru ca, prin Sentinţa civilă nr. 
723/CA/28.02.2014, Tribunalul Constanţa să dispună admiterea excepţiei inadmisibilităţii, 
respingând acţiunea ca inadmisibilă, cu consecinţa obligării reclamantei la plata sumei de 442,58 
lei către CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Totodată, reţine Curtea că la data de 07.04.2014 pârâtul CONSILIUL LOCAL 
CONSTANŢA a formulat cerere de completare a dispozitivului hotărârii, în sensul obligării 
reclamantei [...] la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces, astfel că, prin Sentinţa civilă 
nr. 1281/CA/24.04.2014 Tribunalul Constanţa admite cererea formulată de pârâtă, dispunând 
completarea Sentinţei civile nr.723/28.02.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 
nr.117/118/2013, în sensul obligării reclamantei către pârâtul CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA la 
plata sumei de 680 lei, reprezentând onorariu avocat fond. 

Acestea sunt condiţiile în care, la data de 15.04.2014, reclamanta – recurentă [...], 
formulează recurs împotriva Sentinţei civile nr.723/CA/28.02.2014, criticând-o pentru nelegalitate 
şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 312 C.pr.civ., raportat la art.304 
pct.7, pct.8 şi pct. 9 Cod pr.civ., cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub 
nr. 320/36/19.05.2014, astfel că, reluând asupra recursului, Curtea reţine: 

În referire la motivul de recurs privind: „Greşit instanţa de fond a admis excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii, ignorând împrejurarea că a efectuat procedura prealabila 
anterior promovării prezentului dosar”, Curtea apreciază în sensul respingerii acestuia 
ca nefondat, deoarece: 
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Conformându-se dispoziţiei instanţei de control, rezultată din conţinutul art.315 
alin.1 şi alin.3 C.pr.civ., reţine Curtea că instanţa de fond a repus în discuţia părţilor, 
analizând cu prioritate în considerarea dispoziţiilor art.137 C.pr.civ. excepţiile invocate 
de intimaţii pârâţi pentru prima oară în recurs, relativ la nerespectarea termenului de formulare a 
plângerii prealabile, prin raportare la caracterul actului administrativ şi a  prevederilor art.1, art.11  
şi art.7 din Legea nr.554/2004. 

Astfel, legal şi temeinic, cu privire la excepţia inadmisibilităţii, a reţinut instanţa de fond că 
intimatul-pârât a arătat că actul administrativ a cărui anulare se solicita este emis la data de 
21.02.2008, iar plângerea prealabilă a fost formulată la data de 07.08.2012, cu depăşirea 
termenului de 30 de zile prevăzut de art.7 din Legea nr.554/2004. 

În egală măsură, apreciază Curtea că, legal şi temeinic instanţa de fond a reţinut, în ceea ce 
priveşte excepţia prescrierii dreptului la acţiune a se fi invocat dispoziţiile art.11 alin.1, alin.2 şi 
alin.5 Legea nr.554/2004, cu motivaţia în esenţă că, deşi a luat cunoştinţă de hotărâre la 
10.11.2011, în dosar nr.23340/212/2011 al Judecătoriei Constanţa, recurenta reclamantă a 
formulat acţiunea la 30.01.2013, nerespectând termenul de prescripţie reglementat de art.11 din 
Legea nr.554/2004. 

Totodată, reţine Curtea că, atât cu prilejul judecăţii cauzei la fond, cât şi cu prilejul judecăţii 
cauzei în calea de atac, recurenta reclamantă [...], a susţinut constant că solicită respingerea 
excepţiilor, cu motivaţia în esenţă că „actul administrativ poate fi atacat oricând”, precum şi faptul 
că „plângerea prealabilă a fost formulată în termen”. 

În raport cu susţinerile părţilor sus expuse, Curtea reţine că actul contestat îl reprezintă HCL 
nr. 99/27.02.2008 emisă de CONSILIUL LOCAL - MUNICIPIUL CONSTANŢA, având ca obiect 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind construirea imobilului de locuinţe D+P+4–5E, 
pentru imobilul situat la adresa [...], teren în suprafaţă de 184 mp, proprietatea intimaţilor pârâţi [...] 
şi [...], conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1770/2006 autentificat de N.P. [...]. 

În aceste condiţii apreciază Curtea că, faţă de conţinutul actului administrativ sus redat, în mod 
legal şi temeinic instanţa de fond a avut în vedere a se afla în faţa unui act administrativ unilateral 
cu caracter individual, odată ce, potrivit art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.554/2004, legiuitorul a 
definit „actul administrativ” – ca fiind „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de 
o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii, sau a 
executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice”. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că actul administrativ unilateral reprezintă forma principală 
de activitate a autorităţii publice, el bucurându-se de prezumţia de legalitate, prezumţia de 
autenticitate şi prezumţia de veridicitate, trăsături care constituie fundamentul  caracterului 
executoriu. 

În egală măsură, Curtea reţine că, în analiza naturii juridice a unui act administrativ, esenţiale 
sunt efectele juridice pe care le produce şi natura măsurilor dispuse în conţinutul său, cu atât mai 
mult cu cât art.52 din Constituţia României şi dispoziţiile din legea contenciosului administrativ 
nu fac distincţie între actele administrative individuale şi cele normative. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că, în speţă, nu putem discuta despre vreun „act normativ”, astfel 
cum susţine recurenta, deoarece, în regimul construcţiilor, potrivit art.2 alin.1 din Legea 
nr.50/1991, actul de autoritate al administraţiei publice locale este cel pe baza căruia se asigura 
aplicarea măsurilor prevăzute de lege pentru amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea 
construcţiilor – autorizaţia de construcţie – iar certificatul de urbanism este definit de art.6 alin.1 
din aceeaşi lege, ca fiind actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art.4, în conformitate 
cu prevederile PUZ şi reglementările aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, 
după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul 
juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării. 
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Dintr-o altă perspectivă, reţine Curtea că susţinerea recurentei precum că „un act cu caracter 
normativ poate fi potrivit art.11 alin.4 din legea contenciosului administrativ, atacat oricând”, nu 
poate fi primită deoarece art.11 din Legea nr. 554/2004  reglementează două categorii de termene 
pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ, termene a căror natură juridică  este 
prevăzută expres în alin.5, după cum urmează: 

- un termen de prescripţie cu durata de 6 luni, a cărui împlinire are ca efect stingerea 
dreptului la acţiune (art.11 alin.1 din lege); 

-  un termen de decădere cu durată de un an,  aplicabil numai pentru motive temeinice şi 
care, nu poate fi depăşit ca efect al intervenirii unor cauze de întrerupere sau de suspendare a 
cursului prescripţiei avute în vedere de alin.1 (art.11 alin.2 din lege). 

În consecinţă apreciază Curtea că, legal şi temeinic, instanţa de fond a reţinut că se află în 
situaţia examinării unui act administrativ unilateral, despre a cărui existenţă reclamanta [...] a 
luat cunoştinţă la data de 10.10.2011 faţă de faptul că, în şedinţă publică, în dosar 
nr.23340/212/2011 odată cu întâmpinarea depusă de intimatul pârât [...], i-a fost înmânat actul 
atacat. 

Astfel, reţine Curtea, probatoriul administrat în cauză face dovada conform fişei dosarului 
arhivat sub nr. 23340/212/2011 de Judecătoria Constanţa, că la data de 08.09.2011 a fost 
înregistrat pe rolul acelei instanţe, sub numărul indicat, cauza având ca obiect ordonanţă 
preşedinţială – sistare lucrări, acţiune formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâţii [...], 
[...], [...], [...] şi [...], punându-i-se la dispoziţie, odată cu înscrisurile, copia HCL nr.99/27.02.2008. 

În aceste condiţii, odată ce recurenta reclamantă şi-a întemeiat prezenta acţiune pe dispoziţiile 
art.7 din Legea nr.554/2004, reţine Curtea că, în forma în vigoare a textului de lege indicat la data 
de 10.10.2011, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond, aceasta este un terţ faţă 
de actul administrativ atacat, ce-i este adresat altui subiect, astfel încât îi sunt aplicabile 
dispoziţiile art.7 alin.1 din legea contenciosului administrativ, potrivit cărora: 

„Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se 
consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ 
individual, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, sau autorităţii ierarhic superioare, dacă 
aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în 
parte, a acestuia”. 

Concluzionează Curtea în sensul că recurentei reclamante nu îi sunt aplicabile dispoziţiile 
art.11 din Legea nr.554/2004, pentru că acestea sunt aplicabile situaţiilor ce se referă la „acte 
administrative normative”, ceea ce în speţă nu este cazul, faţă de considerentele arătate. 

Totodată, concluzionează Curtea că, atât timp cât recurenta reclamantă a luat cunoştinţă de 
existenţa actului administrativ unilateral cu caracter individual la data de 10.10.2011, fiindu-i pus la 
dispoziţie în dosar nr.23346/212/2011, plângerea prealabilă despre care s-a făcut vorbire în primul 
ciclu procesual – decizia pronunţată de Curtea de Apel –  depăşeşte termenul de 30 de zile, 
prevăzut de lege, odată ce a fost formulată la data de 07.08.2012. 

În raport cu reţinerile sus expuse apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de 
fond a reţinut că sancţiunea neexecutării recursului administrativ – graţios – în termenul 
prevăzut de lege, atrage inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată, pentru lipsa 
procedurii prealabile. 

Pentru toate considerentele sus expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul 
respingerii recursului ca nefondat, sub toate aspectele. 
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63. Cerere de revizuire. Achiziționare vehicul rulat înmatriculat anterior într-un stat 
membru. Restituire taxă de poluare. 
 

Art.322 pct.9 Cod procedură civilă  
Legea nr. 9/2012 

C.J.C.E., cauzele „Costa v. Enel” şi 
 „Administratione delle Finante dello Stato v. Simmenthal S.p.a” 

 
În cadrul revizuirii nu se pune problema realizării unui control judiciar, ci a unei noi judecăţi, pe 

temeiul unor elemente ce nu au format obiectul judecăţii, finalizată cu pronunţarea hotărârii a cărei 
revizuire se solicită, aceasta în condiţiile în care, potrivit art.322 Cod.pr.civ. „revizuirea unei hotărâri 
rămase definitivă poate fi  solicitată, între alte cazuri şi în acela prevăzut de pct.9, potrivit căruia: „Dacă 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale 
datorată unor hotărâri judecătoreşti ir consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu 
pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate”. 

Deşi  aplicarea dispoziţiilor art.4 alin.2 din Legea nr.9/2012 a fost suspendată până la data de 
01.01.2013, potrivit OUG nr.1/2012, la data plăţii taxei de poluare, cât şi la aceea a exprimării refuzului de 
restituire a taxei, efectele suspensive edictate de prevederile legale menţionate încetaseră. 

Prin încetarea efectelor suspensive ale OUG nr.1/2012, taxa pentru emisiile poluante pentru 
autoturisme şi autovehicule, se plăteşte potrivit dispoziţiilor legale, cu ocazia primei înmatriculări în 
România, de către persoana fizică sau juridică care face înmatricularea, atât pentru autoturisme şi 
autovehicule noi cât şi pentru cele rulate, aduse din import, din statele comunitare ori produse în România, 
revizuentului neputându-i fi aplicabile astfel, dispoziţiile cuprinse în art.322 pct.9 Cod pr.civ. 

 
Decizia civilă nr. 525/CA/15.05.2014 

                           Dosar nr. 210/36/2014 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanța - Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
şi înregistrată sub nr. 1518/118/06.02.2013, reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta AFP 
MANGALIA, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună: 

- obligarea pârâtei la restituirea sumei de 4309 lei, plătită cu titlu de taxă 
poluare; 

- obligarea pârâtei la plata dobânzi legale începând data plăţii şi până la data 
restituirii efective a sumei, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3074/28.05.2013 Tribunalul Constanţa respinge acţiunea, ca 
nefondată, reţinând în esenţă că, în speţă, nu există o discriminare rezultată din faptul că 
reclamantul, ce a achiziţionat un vehicul rulat înmatriculat anterior într-un stat membru, este obligat 
a plăti taxa de poluare pentru prima înmatriculare, în condiţiile în care, taxa de poluare pentru prima 
înmatriculare este datorată şi de către cei care achiziţionează un vehicul produs/rulat în România. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs recurentul reclamant [...] criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub 
nr.1518/118 din 01.08.2013, pentru ca, prin Decizia civilă nr. 1824/CA/17.10.2013, Curtea de 
Apel Constanţa să dispună respingerea recursului ca nefondat, pentru următoarele considerente, 
în esenţă: 
         Anterior introducerii cererii, recurentul reclamant a făcut dovada achitării sumei de 4.309 lei 
cu titlu de taxă de poluare, ataşând Chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii Seria 
TS9, nr.5440006 din 17.01.2013, iar la data de 13.01.2012 a intrat în vigoare Legea nr. 9/2012 
privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prin care a fost abrogată OUG 
nr.50/2008, iar prin OUG nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii 
nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru 
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restituirea taxei, achitată în conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din lege, s-a dispus 
suspendarea până la data de 01.01.2013. 

Astfel, reţine instanţa de control că, potrivit art.4 din Legea nr.9/2012:  
„Alin.1 -  Obligaţia de plată a taxei intervine: 

     lit.a - cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii 
dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea 
unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare; 
     lit.b - la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri 
prevăzute la art. 3 şi 8; 
     lit.c - la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la 
momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea 
reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 7. 
     Alin.2 - Obligaţia de plată a taxei intervine şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de 
proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială 
pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor 
exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul 
înmatriculării.” 

În condiţiile date, reţine Curtea că înmatricularea, în înţelesul Legii nr.9/2012, constituie 
operaţiunea administrativă ce constă în înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit 
legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din 
România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum şi a numărului de înmatriculare, aşa 
după cum a reţinut instanţa de fond, legal şi temeinic, în timp ce, prima transcriere a dreptului de 
proprietate, presupune primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, 
realizat după intrarea în vigoare a legii, în condiţiile art. 11 alin 2 lit. b din OUG nr. 195/2002 (art. 2 
lit. h şi i). 
 Din coroborarea dispoziţiilor legale învederate, a reţinut Curtea că, taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012, se datorează, atât pentru 
autovehiculele noi, cât şi pentru cele rulate, indiferent dacă provin din statele UE sau din ţară şi că, 
după 01.01.2013, sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.9/2012 în integralitatea lor, dispoziţii care au 
înlăturat discriminarea constatată faţă de normele comunitare. 
         La rândul său,  arată instanţa de control că, această lege a fost abrogată prin art.19 din OUG nr. 
9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule publicată în M.Of. nr. 119/04.03.2013, în 
condiţiile în care raportul juridic fiscal, astfel cum este definit de art.16 din OG nr.92/2003, a luat 
naştere la momentul plăţii taxei de poluare, 17.01.2013, continuat apoi prin cererea de restituire a 
acesteia formulată la data de 31.01.2012, acesta a fost guvernat de regulile existente la acel moment 
potrivit regulii „tempus regit actum”.  
         Aşadar, în analiza cererii de restituire a taxei de poluare,  reţine Curtea că instanţa de fond, în 
mod corect, a făcut aplicarea dispoziţiilor legale în materia taxei de mediu, şi apoi a timbrului de 
mediu, care au abrogat discriminarea astfel sancţionată de Curtea Europeană de Justiţie.  

Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire - revizuentul [...] criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 322 pct.9, 
art.323, art.324 alin.3 şi art.327 alin.1, Cod.pr.civ. cu referire la art.110 TFUE şi cu aplicarea 
art.148 Constituţia României şi dispoziţiile Legii nr.554/2004, cu următoarea motivaţie, în 
esenţă: 

După ce face referire la succesiunea faptică a modalităţii în care s-a adresat instanţei, şi 
consideraţii privind  contrarietatea dispoziţiilor Legii nr.9/2012 cu art.110  din TFUE, apreciindu-se 
că norma fiscală naţională diminuează sau este susceptibilă să diminueze consumul produselor 
importate, influenţând decizia consumatorilor, revizuentul [...], solicită revizuirea Deciziei civile 
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nr.1824/CA/2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosar nr.1518/118/2013, invocând 
temeiurile de drept sus precizate. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor  formulate şi a probatoriului 
administrat, conform  art.322 pct.9 Cod proc.civ, Curtea apreciază în sensul respingerii cererii 
de revizuire ca nefondată, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Revizuirea este o cale extraordinară de atac, de retractare, care se poate exercita numai 
împotriva hotărârilor definitive, în cazurile şi condiţiile expres stabilite de lege, între care şi cazul 
prevăzut de art.322 pct.9 Cod pr.civilă, indicat de revizuent, aceasta în condiţiile în care, 
hotărârea atacată prin intermediul revizuirii, nu este criticată în raport de materialul 
dosarului existent la data pronunţării acelei hotărâri, ci numai pe baza unor împrejurări noi, 
necunoscute de instanţă, la data pronunţării. 

Reţine Curtea că, în cadrul revizuirii nu se pune problema realizării unui control 
judiciar, ci a unei noi judecăţi, pe temeiul unor elemente ce nu au format obiectul judecăţii, 
finalizată cu pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se solicită, aceasta în condiţiile în care, 
potrivit art.322 Cod.pr.civ. „revizuirea unei hotărâri rămase definitivă poate fi  solicitată, între alte 
cazuri şi în acela prevăzut de pct.9, potrivit căruia: „Dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unor hotărâri 
judecătoreşti ir consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi 
remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate”. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că motivele caracteristice de revizuire presupun că hotărârea a 
fost justă în raport de actele dosarului existente la data pronunţării, însă, ulterior, s-au descoperit 
materiale noi, sau se constată că, probele care au fundamentat-o au fost false, astfel încât, situaţia de 
fapt reţinută de instanţă, văzută prin prisma noilor elemente, nu mai corespunde realităţii, 
impunându-se retractarea hotărârii respective. 

În speţa dedusă judecăţii, se reţine că, revizuentul a achiziţionat  în anul 2012 din Germania 
un autoturism  marca Volkswagen Sharan, nr. identificare …, an fabricaţie 2000, iar în conformitate 
cu prevederile OUG nr. 50/2008 a achitat taxa de poluare  în sumă de 4309 lei potrivit  chitanţei 
nr. …/17.01.2013, taxă calculată potrivit Deciziei nr. 47209/29.11/2012 care constituie titlu de 
creanţă şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală. 

Ca atare, Curtea apreciază că trebuie să stabilească dacă dispoziţiile legii interne, care 
reglementează obligativitatea plăţii taxei de poluare, contravin art. 110, paragraful 1 din Tratatului 
Constitutiv al Uniunii Europene, precum şi dacă procedura reglementată de legea internă pentru 
recuperarea sumei aferente, în ipoteza concluzionării faptului că taxa este nedatorată, este respectată 
în cauză. 

Funcţie de situaţia faptică expusă, reţine Curtea că problema dedusă judecăţii constă în a 
lămuri dacă taxa pentru emisii poluante a cărei plată este prevăzută de legislaţia internă ca fiind 
obligatorie pentru autoturismele rulate provenite din spaţiul comunitar, contravine Tratatului 
Constitutiv al Uniunii Europene - art. 110 (fost art. 90), urmând ca analiza prevederilor interne 
ce o instituie, să aibă în vedere şi dispoziţiile art. 11 şi art.148 din Constituţia României, ale Legii 
nr. 157/2005 şi  jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, invocată în speţă. 

În conformitate cu art.110 paragraful 1 din Tratatul de Instituire a Comunităţii 
Europene, „nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre 
impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor 
naţionale similare”. 
 Art. 110 din Tratatul C.E. reprezintă unul din temeiurile de bază ale consacrării liberei 
circulaţii a bunurilor şi serviciilor în cadrul ţărilor membre comunitare, instituind regula în 
conformitate cu care „toate statele membre comunitare trebuie să se abţină a institui, respectiv sunt 
obligate să înlăture orice măsură de natură administrativă, fiscală sau vamală, care ar fi de natură 
a afecta libera circulaţie a bunurilor, mărfurilor şi serviciilor în cadrul Uniunii Europene, norma 
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indicată referindu-se la interzicerea măsurilor protecţioniste instituite de un stat membru cu privire 
la anumite produse, prin care s-ar putea crea o situaţie de discriminare negativă sau un statut de 
vădit dezavantaj economic pentru produsele similare concurente provenite din alte state membre 
comunitare”. 

În contextul dat, constată Curtea că, în reglementarea internă, a fost introdusă iniţial o taxă 
de primă înmatriculare a autoturismelor prin Legea nr. 343/2000, modificată prin O.U.G. nr. 
110/2006, art. 2142 – art.2143 incluse în Codul fiscal stabilind obligaţia achitării, modul de calcul 
al taxei şi scutirile de la plata acesteia. 
 Prin O.U.G. nr. 50/21 aprilie 2008, publicată în MO din 25.04.2008, s-au abrogat art. 2141 
– art.2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind stabilit şi cadrul legal pentru 
instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, care constituie venit la bugetul Fondului pentru 
Mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor 
şi proiectelor pentru protecţia mediului. 
 Potrivit art. 4 din O.U.G. nr. 50/2008, obligaţia de plată a taxei de poluare intervenea cu 
ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România şi respectiv la repunerea în circulaţie a 
unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire în art. 3 
şi art.9. 

Din prevederile O.U.G nr. 50/2008, reţine Curtea a rezulta că taxa de poluare se datora, atât 
pentru autoturismele noi, cât şi pentru cele înmatriculate anterior în celelalte state comunitare ori în 
alte state şi reînmatriculate în România, după aducerea lor în ţară, începând cu data de 01 iulie 2008, 
aceeaşi taxă nefiind percepută pentru autoturismele deja înmatriculate în România.  

In conformitate cu art.110 (fost art.90) paragraful 1 din Tratatul de Instituire a 
Comunităţii Europene, „nici un stat membru nu aplică direct sau indirect, produselor altor state 
membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, 
produselor naţionale similare”. 
 Articolul 110 (fost 90) din Tratatul C.E.  reprezintă unul dintre temeiurile de bază ale 
consacrării liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor în cadrul ţărilor membre comunitare, instituind 
regula în conformitate cu care toate statele membre comunitare trebuie să se abţină a institui, 
respectiv sunt obligate să înlăture orice măsură de natură administrativă, fiscală sau vamală, 
care ar fi de natură a afecta libera circulaţie a bunurilor, mărfurilor şi serviciilor în cadrul 
Uniunii Europene. 
 Aşa fiind, apreciază Curtea că norma indicată se referă într-adevăr la interzicerea unor 
măsuri protecţioniste instituite de un stat membru, cu privire la anumite produse, prin care s-ar putea 
crea o situaţie de discriminare negativă sau un statut de vădit dezavantaj economic, pentru 
produsele similare concurente, provenite din alte state membre comunitare. 

Potrivit art.11 alin.1 şi alin.2 din Constituţie, statul român se obligă să îndeplinească 
întocmai şi cu bună ştiinţă, obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte; tratatele ratificate de 
Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. 
 Art.148 alin. 2 şi alin.4 din Constituţie statuează că: „urmare a aderării prevederilor 
tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu 
caracter obligatoriu au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea 
prevederilor actului de aderare; Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea 
judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din 
prevederile alineatului 2”. 
 Din prevederile constituţionale citate şi faţă de Legea nr.157/2005 de ratificare a Tratatului 
de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, rezultă că, urmare aderării României la 
Uniune, Tratatul de Constituire a Uniunii Europene are caracter obligatoriu pentru statul 
român, astfel că susţinerile făcute de recurentă apar ca fiind nefondate, ele neputând fi primite de 
Curte. 
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 Chiar dacă statul român a adoptat şi prin introducerea art.4 din O.U.G. nr. 50/2008, norme 
de discriminare fiscală între produsele importate şi cele similare autohtone, se constată că 
dispoziţiile dreptului comunitar au prioritate faţă de dreptul naţional, în temeiul principiului 
supremaţiei dreptului comunitar. 
 Conform acestui principiu, reţine Curtea că orice măsură comunitară are forţă juridică 
superioară normelor naţionale, regula aplicându-se indiferent de rangul normei în ierarhia 
sistemului juridic naţional şi de acela al normei comunitare, aceasta în condiţiile în care 
obligativitatea instanţelor din statele membre de a aplica prioritar Tratatul Uniunii, a fost 
statuată şi prin hotărârile pronunţate de C.J.C.E., în cauzele „Costa v. Enel” şi „Administratione 
delle Finante dello Stato v. Simmenthal S.p.a”. 

Cu toate acestea, reţine Curtea că, potrivit art. 11 din OUG nr. 195/2002 şi art. 7 din 
Ordinul M.A.I. nr. 1501 din 13 nov. 2006, autoritatea pârâtă este obligată să verifice cu ocazia 
solicitării înmatriculării unui autovehicul toate documentele prevăzute în legislaţia incidentă, 
inclusiv achitarea taxei pe poluare instituită  prin dispoziţiile legale incidente. 

În atare situaţie, problema de drept care se pune în cauză este dacă legislaţia internă 
potrivit căreia revizuentul ar datora taxa pentru emisii poluante este compatibilă cu prevederile 
legislaţiei  comunitare, ori, legislaţia românească a suferit modificări de la data  achitării de către 
acesta a taxei a cărei restituire o solicită. 

Astfel, reţine Curtea că prin Legea nr. 9/2012 a fost abrogată O.U.G. nr. 50/2008 şi 
înlăturată discriminarea constatată, prevăzându-se în conţinutul art. 4 al Legii nr. 9/2012 că:  

 „Alin.1 - Obligaţia de plată a taxei intervine:  
 a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii 

dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi 
atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;  

 b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri 
prevăzute la art. 3 şi 8;  

 c) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la 
momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea 
reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 7.  

 Alin.2 - Obligaţia de plată a taxei intervine şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de 
proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa 
specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din 
categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor 
legale în vigoare la momentul înmatriculării”.  

 Ulterior, prin O.U.G. nr. 1/2012  pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 
9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru 
restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin.2 din lege, s-a dispus 
suspendarea până la data de 01.01.2013, a aplicării dispoziţiilor art. 2 lit. i, ale art. 4 alin.2 şi 
a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate, ale art. 5 alin.1 din Legea nr. 9/2012 
privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. 

Deşi  aplicarea dispoziţiilor art.4 alin.2 din Legea nr.9/2012 a fost suspendată până la data 
de 01.01.2013, potrivit OUG nr.1/2012,  observă Curtea că, la data plăţii taxei de poluare, cât şi 
la aceea a exprimării refuzului de restituire a taxei, efectele suspensive edictate de 
prevederile legale menţionate încetaseră. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că, prin încetarea efectelor suspensive ale OUG nr.1/2012, 
taxa pentru emisiile poluante pentru autoturisme şi autovehicule, se plăteşte potrivit 
dispoziţiilor anterior menţionate, cu ocazia primei înmatriculări în România, de către persoana 
fizică sau juridică care face înmatricularea, atât pentru autoturisme şi autovehicule noi cât şi 
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pentru cele rulate, aduse din import, din statele comunitare ori produse în România, revizuentului 
neputându-i fi aplicabile astfel, dispoziţiile cuprinse în art.322 pct.9 Cod pr.civ. 

În contextul dat, apreciază Curtea a fi de reţinut că nu există nicio dispoziţie a dreptului 
UE care să interzică statelor membre să instituie un sistem general de impozite interne 
aplicate potrivit unor criterii obiective unei categorii determinate de bunuri, precum 
autovehiculele.  

Din economia textelor redate mai sus, rezultă însă că taxa de înmatriculare se datorează 
atât pentru autoturismele noi, ca şi pentru cele rulate, pentru care nu a fost achitată taxa 
specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria 
autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în 
vigoare la momentul înmatriculării, situaţie în care nu  poate fi reţinută existența unei  diferenţe 
de aplicare  a acesteia. 

Având în vedere cele analizate se apreciază că în speţă nu există o discriminare, 
rezultată din faptul ca reclamantul, ce a achiziţionat vehicul rulat  înmatriculat anterior într-un alt 
stat membru este obligat a plăti taxa de poluare pentru prima înmatriculare, în condiţiile în care 
taxa de poluare pentru prima înmatriculare este datorată şi de către cei care achiziţionează un 
vehicul  produs/rulat în România. 

Pentru toate considerentele sus expuse, văzând şi dispoziţiile art.322 pct.9 Cod pr.civ. 
Curtea apreciază în sensul respingerii cererii de revizuire ca nefondată, sub toate aspectele, 
în speţă nefiind întrunite condiţiile de admisibilitate ale unei astfel de cereri. 

 
64. Comunicare informaţii de interes public. Publicarea informaţiilor solicitate pe site-

ul universităţii şi la avizierele facultăţii. 
 

Art. 3, 5 lit. b, 6, 7 din Legea nr. 544/2001 
 
Art.3 din Legea nr.544/2001 prevede că asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a 

accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în conformitate cu art.5 alin.1 
din lege, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu anumite informaţii de 
interes public, accesul la aceste informaţii realizându-se, astfel cum prevede alin.4 al aceluiaşi articol, prin: 
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României 
sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) 
consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 
         Îndeplinirea obligaţiei de a asigura publicitatea informaţiilor din oficiu nu exclude posibilitatea ca 
aceste informaţii să fie comunicate şi în condiţiile art.6, care statuează că orice persoană are dreptul să 
solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de interes public, iar autorităţile şi 
instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public 
solicitate în scris sau verbal.  

Asigurarea accesului la aceste informaţii publice în modalitatea arătată nu reprezintă decât 
componenta de publicitate din oficiu, care, aşa cum s-a arătat, nu o exclude pe aceea de comunicare a 
informaţiilor publice la cerere, astfel că îndeplinirea obligaţiei de publicare pe pagina de internet sau prin 
afişare la sediu nu justifică refuzul recurentului pârât de a furniza informaţiile solicitate de reclamantă în 
condiţiile art.6 din Legea nr.544/2001. 

 
Decizia civilă nr. 677/CA/11.06.2014 

                           Dosar nr. 6287/118/2013 
 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile dispoziţiile art.499 din (N) Codul de procedură civilă, potrivit cu care „Prin derogare 
de la prevederile art.425 alin.1 lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente 
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numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, 
s-au respins.” 

Prin Sentinţa civilă nr. 4796/19.12.2013 Tribunalul Constanţa a admis  acţiunea formulată 
de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâtele FACULTATEA DE FARMACIE A 
UNIVERSITĂŢII „[...]” şi UNIVERSITATEA „[...]”, în parte. 

A obligat pârâtele să furnizeze reclamantului informaţiile de interes public solicitate prin 
cererea înregistrată la Universitatea [...] Constanţa sub nr. 1079/13.06.2013 în termen de 30 de zile 
de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri. 

A respins cererea reclamantului privind obligarea la plata de daune morale. 
  Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele: 
  La solicitarea reclamantului formulată în conformitate cu Legea nr.544/2001 pârâtul a 

răspuns cu adresa nr. 1146/21.06.2013, în sensul că informaţiile solicitate au fost făcute publice fie 
prin şedinţe ale studenţilor cu tutorii de an, fie prin afişare la avizierele facultăţii sau prin postare pe 
site-ul universităţii. 

 Instanţa a reţinut că reclamantul a solicitat pârâtei ca toate informaţiile să-i fie comunicate în 
fotocopii. 

 De asemenea, s-a reţinut că prin răspunsul formulat, pârâta nu a făcut referire la Hotărârea 
Consiliului Facultăţii de Farmacie din 1.11.2012 şi la hotărârile prin care s-a stabilit cadrul didactic 
ce urmează să predea la unele discipline. 

 Pârâta prin întâmpinare a arătat că informaţiile privind tabelele cu studenţii bursieri şi 
numirea cadrelor nu sunt informaţii publice şi consideră că a respectat dispoziţiile legale în 
condiţiile în care a indicat reclamantului sursele unde poate găsi informaţiile solicitate. 

 În ceea ce priveşte interesul reclamantului, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 1 şi 6 din 
Legea 544/2001 şi Constituţia României iar faţă de dispoziţiile art. 6 din Legea 544/2001, s-a 
apreciat că nu se impune justificarea sau aprobarea unui interes personal pentru a formula o cerere 
de furnizare de informaţii publice. 

 În speţă, s-a reţinut totuşi că reclamantul, student la Facultatea de Farmacie a solicitat 
informaţii publice de la această facultate şi prin urmare s-a reţinut că are interes în înţelesul Legii 
544/2001 de a formula prezenta acţiune. 

 În privinţa celorlalte informaţii solicitate, s-a reţinut că pârâta a arătat prin întâmpinare că 
reclamantul a solicitat şi informaţii personale. 

 Cu privire la tabelele cu studenţii bursieri s-a reţinut că pârâta deşi a arătat că sunt informaţii 
personale a comunicat reclamantului că aceste tabele au fost afişate la avizierul la Decanatul 
Facultăţii. 

 Instanţa a apreciat că aceste tabele privesc informaţii publice în interesul Legii 544/2001 
întrucât conform reprezentantului, studenţii au dreptul la burse, au acces la situaţia şcolară şi chiar 
pârâta prin afişarea lor a recunoscut caracterul de informaţii de interes public.  

 În ceea ce priveşte numirea cadrelor s-a apreciat că reprezintă o informaţie publică în acord 
cu art. 5 alin.1 lit.b din Legea 544/2001 întrucât priveşte structura organizatorică. 

 Conform art. 5 alin.4, accesul la informaţii se face prin afişare ori prin publicare în 
Monitorul Oficial sau în mijloace de informare în masă, în publicaţii şi în pagini de Internet sau 
prin consultarea lor la sediul instituţiei. 

 Conform art. 9, în cazul în care solicitarea de informaţii implică efectuarea de copii pe 
documentele deţinute, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant. 

 În cauză, s-a reţinut că prin răspunsul dat, pârâta a comunicat că informaţiile solicitate au 
fost afişate la avizier sau pe site-ul Universităţii [...]. 

 Nu s-au făcut referiri la solicitarea reclamantului privind comunicare Hotărârii Consiliului 
Facultăţii de Farmacie din 1.11.2012 şi a hotărârii prin care  s-a stabilit cadrul didactic ce urma să 
predea la anumite discipline. 
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 Instanţa a reţinut că pârâta nu a răspuns solicitării reclamantului conform Legii 544/2001, 
nefăcându-se dovada că informaţiile indicate în răspunsul pârâtei erau afişate la acel moment. 

 La fila 30 pârâta a depus o declaraţie a secretarului şef din cadrul Facultăţii de Farmacie din 
7.10.2013 care declară că a afişat unele informaţii de interes public, nefăcându-se referire la data 
afişării informaţiilor în condiţiile în care reclamantul a solicitat informaţiile în iunie 2013. 

 Prin urmare instanţa a apreciat întemeiată acţiunea formulată de reclamant şi în conformitate 
cu art. 22 din Legea 544/2001 a obligat pârâta să furnizeze informaţiile solicitate prin cererea 
înregistrată la Universitatea [...] sub nr. 1679/13.06.2013 în termen de 30 de zile de la data 
rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri. 

 Cu privire la daunele morale solicitate s-a apreciat că însuşi faptul că se constată o 
nelegalitate a actului constituie o reparaţie suficientă prejudiciului moral suferit. În acest sens s-a 
pronunţat şi C.E.D.O. (Hotărârea din 17.12.2004 în cauza Cumpănă şi Mazăre contra României). 

 Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii – Universitatea [...] Constanţa – 
Facultatea de Farmacie şi Universitatea [...] Constanţa, care au criticat-o ca fiind nelegală, 
întemeiat pe dispoziţiile art.488 pct.6 şi 8 din Codul de procedură civilă. 

 În motivarea recursului arată că prin răspunsul dat petentului, facultatea pârâtă a respectat 
prevederile legale, indicându-i acestuia locul unde pot fi consultate informaţiile solicitate - făcute 
publice din oficiu. 
 Nu se poate reţine aşadar că pârâtele ar fi refuzat comunicarea informaţiilor, atâta timp cât 
acestea erau afişate la avizier sau/şi pe site-ul instituţiei.  

Consideră că referirea instanţei de fond la art. 9 din Legea 544/2001 nu îşi găseşte aplicarea 
în cauză având în vedere următoarele: informaţiile afişate la avizier puteau fi fotocopiate şi cele de 
pe site puteau fi descărcate direct de către reclamant fără niciun cost pentru acesta şi fără a fi nevoie 
de implicarea pârâtelor. 

Acest text de lege este aplicabil numai în situaţia în care informaţiile respective nu au fost 
făcute publice din oficiu. O interpretare contrară ar da naştere la soluţii eronate, ca de exemplu 
obligaţia de a elibera informaţii publicate deja în Monitorul Oficial. 

Arată că din motivarea sentinţei reiese faptul că instanţa de fond nu a luat în considerare 
susţinerile pârâţilor referitoare la cadrul didactic numit să predea disciplinele Chimie farmaceutică, 
an IV, sem. II şi Tehnologie farmaceutică, an V. Astfel, în sentinţa atacată se vorbeşte de faptul că 
nu au făcut precizări cu privire la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Farmacie referitoare la numirea 
cadrului didactic, deşi prin întâmpinare a arătat faptul că nu există nicio hotărâre a consiliului 
facultăţii privitor la aceste aspecte. Numirea persoanelor care au desfăşurat activităţi didactice în 
regim de plata cu ora, în anul universitar 2012-2013, este atributul strict al angajatorului, în speţă 
Universitatea [...] din Constanţa, numirea acestora făcându-se în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 1/2011, aceste informaţii fiind informaţii cu caracter personal exceptate de la comunicare.  

Apreciază că în mod greşit instanţa a încadrat această informaţie în categoria informaţiilor la 
care face referire art. 5 lit. b din Legea nr. 544/2001, catalogând-o ca fiind o informaţie referitoare la 
structura organizatorică. Astfel, prin structură organizatorică se înţelege configuraţia internă a unei 
entităţi publice formată din subdiviziuni organizatorice şi relaţii funcţionale, astfel determinate încât 
să asigure premisele organizatorice adecvate realizării obiectivelor managementului public. 

Referitor la tabelele cu studenţii bursieri, consideră că prin afişarea acestora la avizier nu s-a 
recunoscut caracterul de informaţie publică. La fel ca şi în cazul rezultatelor unui examen, aceste 
tabele au fost afişate în vederea luării la cunoştinţă de către solicitanţi a stadiului dosarului pentru 
ca, eventual, să poată formula contestaţii. Având în vedere că actul normativ nu face nicio derogare 
de la prevederile potrivit cu care datele cu caracter personal sunt exceptate de la comunicare, 
consideră că, în continuare, subzista obligaţia pârâtelor de a nu comunica aceste date terţilor. 
Dreptul studenţilor de a beneficia de burse şi de a avea acces la situaţia şcolară poate fi privit doar ca 
un drept personal ce poate fi exercitat fără a afecta dreptul la viaţă privată al celorlalte persoane. 
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Instanţa de fond a mai precizat faptul că nu a făcut dovada că informaţiile erau publice la 
data solicitării, respectiv 13.06.2013. Cu privire la aceste aspecte face următoarele precizări: în 
actele ataşate la dosar (declaraţiile doamnelor [...] şi [...]) se specifică exact că acestea au afişat 
respectivele informaţii la începutul anului universitar 2012-2013 (octombrie 2012), respectiv 
începutul semestrului II al anului universitar 2012-2013 (februarie 2013), deci anterior solicitării 
reclamantului; în ceea ce priveşte informaţiile făcute publice pe site (hotărâri ale Consiliului de 
Administraţie sau Senat) acestea se publică imediat după adoptare, pe site fiind trecută şi data 
publicării. 

De asemenea, cu privire la acest aspect face precizarea că reclamantul nu a negat niciodată 
faptul că aceste informaţii au fost făcute publice din oficiu. 

Pârâta a arătat şi faptul că, datorită numărului foarte mare de studenţi, documentele care sunt 
de interes pentru aceştia sunt făcute publice prin afişare la avizierele facultăţilor sau/şi prin 
comunicarea directă către aceştia în cadrul cursurilor, acest lucru fiind făcut în baza regulamentelor 
elaborate în conformitate cu prevederile legale. 

Astfel, aşa cum i s-a comunicat şi în scris reclamantului, informaţiile solicitate la punctele 2-
5 din cerere au fost făcute publice din oficiu, prin afişare la avizierele Facultăţii de Farmacie. 
 Solicită să se observe că în acest sens pârâta a făcut aplicarea art. 5 alin. (4) lit. a din Legea 
nr. 544/2001, potrivit cu care accesul la informaţia publică se poate face prin afişare. 

În ceea ce priveşte criteriile de acordare a burselor, arată că acestea s-au adoptat în cadrul 
şedinţei de consiliu din data de 01.11.2012, în baza Regulamentului de acordare a burselor la nivelul 
Universităţii [...] (publicat pe site-ul instituţiei din data de 09.06.2012). Face precizarea că 
reclamantul a fost prezent la acea şedinţă în calitate de reprezentant al studenţilor. La aceeaşi şedinţă 
de consiliu a fost adoptată şi componenţa comisiei de acordare a burselor, componenţă aprobată şi 
de Consiliul de Administraţie al Universităţii [...], prin H.C.A nr. 1201 din 30.10.2012, cu 
menţiunea că şi această hotărâre a fost publicată pe site-ul universităţii. 

În ceea ce priveşte planul de învăţământ solicitat de reclamant, arată că acesta a fost elaborat 
conform Regulamentului de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învăţământ (publicat pe 
site-ul universităţii) şi făcut public prin afişare la avizierele facultăţii. 
 Solicită să se constate că nu suntem în prezenţa unui refuz de comunicare având în vedere 
faptul că reclamantului i s-au indicat sursele unde pot fi găsite informaţiile solicitate (pentru 
informaţiile făcute publice din oficiu), precum şi faptul că la adoptarea unor hotărâri şi-a exprimat 
opţiunea de vot făcând parte din forul deliberativ. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursul astfel cum a fost formulat, casarea în 
parte a sentinţei atacate şi, rejudecând cauza să se dispună respingerea capetele de cerere ce vizează 
obligarea pârâtelor la comunicarea informaţiilor de interes public. 

În drept a invocat dispoziţiile din Legea nr. 544/2001, Legea nr. 1/2011, art. 488 (1) pct. 6 şi 
8 Cod pr.civilă. 

Intimatul reclamant, a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepţia nulităţii 
recursului, arătând ca faţă de motivul de casare prevăzut de art. 488 alin.(1) pct.6 NCPC nu se arată 
în ce fel recurenta găseşte justificările din cuprinsul sentinţei contradictorii sau străine de natura 
cauzei. Nu se poate reţine nici caracterul nemotivat al hotărârii având în vedere eliminarea punctuală 
a susţinerilor pârâtelor de către instanţă. 

Consideră că aprecierea probelor ţine de temeinicia sentinţei şi nu constitui motiv de casare 
în măsura în care instanţa a arătat raţiunile ce au stat la baza respingerii acestora.  

Pe fond, a solicitat respingerea recursului declarat de pârâte ca nefondat şi menţinerea 
sentinţei pronunţată de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au 
fost încadrate în motivele prevăzute de art.488 pct.6 şi 8 din Codul de procedură civilă Curtea 
constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 
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Critica referitoare la incidenţa dispoziţiilor art.488 pct.6 din Codul de procedură civilă este 
neîntemeiată, examinarea acestui motiv de recurs presupunând studiul considerentelor şi al 
dispozitivului hotărârii atacate. 

Obligaţia instanţei de a-şi motiva hotărârea adoptată, consacrată legislativ în dispoziţiile 
art.425 Cod procedură civilă, are în vedere  stabilirea în considerentele hotărârii a situaţiei de fapt 
expusă în detaliu, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor şi punctul de vedere al 
instanţei faţă de fiecare argument relevant, şi, nu în ultimul rând raţionamentul logico-juridic care a 
fundamentat soluţia adoptată. 

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, obligaţia de motivare 
a hotărârilor judecătoreşti impusă instanţelor naţionale prin art. 6 paragraful 1 din Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, chiar dacă nu implică 
existenţa unui răspuns detaliat la fiecare problemă ridicată, presupune să fie examinate în mod real 
problemele esenţiale care au fost supuse analizei instanţei, iar în considerentele hotărârii să fie 
redate argumentele care au condus la pronunţarea acesteia. 

Din această perspectivă critica formulată de recurent şi întemeiată pe motivul de recurs 
prevăzut de art.488 pct.6 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată deoarece hotărârea nu a 
fost pronunţată cu nesocotirea unei obligaţii legale a judecătorului, aceea de a proceda la motivarea 
hotărârii, dispozitivul hotărârii fiind concluzia logică a considerentelor de fapt şi de drept avute în 
vedere de instanţa de judecată. 

În speţă, Curtea constată că hotărârea tribunalului este amplu motivată, că între 
considerentele hotărârii şi dispozitiv nu există contradicţii, fiind concluzia logică a considerentelor 
de fapt şi de drept avute în vedere de instanţa de judecată, motiv pentru care nu se poate reţine 
incidenţa acestui motiv de casare. 

În referire la motivul de recurs prevăzut de art.488 pct.6 din Codul de procedură civilă, 
Curtea apreciază de asemenea, caracterul nefondat. 

Art.3 din Legea nr.544/2001 prevede că asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice 
a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în conformitate cu 
art.5 alin.1 din lege, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu 
anumite informaţii de interes public, accesul la aceste informaţii realizându-se, astfel cum prevede 
alin.4 al aceluiaşi articol, prin: a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin 
publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii 
proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al 
instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 
         Îndeplinirea obligaţiei de a asigura publicitatea informaţiilor din oficiu nu exclude 
posibilitatea ca aceste informaţii să fie comunicate şi în condiţiile art.6, care statuează că orice 
persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de 
interes public, iar autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea 
acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.  

Asigurarea accesului la aceste informaţii publice în modalitatea arătată nu reprezintă decât 
componenta de publicitate din oficiu, care, aşa cum s-a arătat, nu o exclude pe aceea de comunicare 
a informaţiilor publice la cerere, astfel că îndeplinirea obligaţiei de publicare pe pagina de internet 
sau prin afişare la sediu nu justifică refuzul recurentului pârât de a furniza informaţiile solicitate de 
reclamantă în condiţiile art.6 din Legea nr.544/2001. 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţii de interes public  „ (1) 
Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în 
condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.  

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea 
acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.  
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Dreptul la informaţie este prevăzut în art.31 al.1-3 din Constituţia României, iar norma care 
reglementează în detaliu dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public este 
Legea nr.544/2001 care prin art.3 prevede că asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a 
accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în conformitate cu 
art.5 alin.1 din lege, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu 
anumite informaţii de interes public, accesul la aceste informaţii realizându-se, astfel cum prevede 
alin.4 al aceluiaşi articol, prin: a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin 
publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii 
proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al 
instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 544/2001 
         (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea 
informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la 
înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi 
de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei 
solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu 
condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 
zile de la primirea petiţiilor. 
         Îndeplinirea obligaţiei de a asigura publicitatea informaţiilor din oficiu nu exclude posibilitatea 
ca aceste informaţii să fie comunicate şi în condiţiile art.6, care statuează că orice persoană are 
dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de interes public, iar 
autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, 
informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.  

Curtea reţine că, în condiţiile în care informaţiile solicitate de reclamant nu se încadrează în 
categoria celor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, pârâta avea obligaţia să se conformeze 
dispoziţiilor imperative din art.7 din Legea nr. 544/2001 astfel că în mod legal tribunalul a admis 
acţiunea apreciind că atitudinea pârâtei îmbracă forma refuzului nejustificat de a soluţiona cererea, 
fiind întrunite şi cerinţele prevăzute de art.2 alin.2 din Legea nr.554/2004. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului 
este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru 
care în temeiul art.496 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 

 
65. Contestaţie acte administrative fiscale emise de Curtea de Conturi. Confundarea de 

către instanța de fond a noțiunii de autoritate de lucru judecat cu puterea lucrului judecat. 
 

Art.33 al.3 din Legea nr. 94/1992 
Art.430 şi urm din NCPC 

 
Urmare controlului Curții de Conturi s-a emis decizia nr.12/29.01.2013 prin care s-a reţinut 

nerespectarea prevederilor art.33 alin.3 din Legea nr. 94/1992, în sensul că nu au fost aduse la îndeplinire, 
întru totul, măsurile dispuse prin decizia nr.47/15.02.2012 de recuperare integrală a prejudiciilor, s-a dispus 
în sarcina ordonatorului de credite luarea măsurilor legale în vederea stabilirii şi recuperării în totalitate a 
prejudiciului reprezentând plata unor drepturi de personal care exced prevederilor legale. 

Prin încheierea nr.5 din 19.02.2013 Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Camerei de 
Conturi Constanţa a respins contestaţia reţinându-se că prin dispoziţia nr.161/20.08.2012 primarul a stabilit 
mărimea prejudiciului la suma de 215.510 lei, dispunând recuperarea acestuia. Că din acest prejudiciu s-a 
recuperat doar suma de 450 lei. 

Aceste două acte administrative au fost contestate la instanţa de contencios administrativ fără a li se 
putea opune excepţia de autoritate de lucru judecat câtă vreme prin Sentinţa civilă nr.3777/18.10.2012 şi 
Decizia civilă nr. 1049/05.06.2013 au fost examinate alte acte administrative, respectiv decizia nr. 
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47/15.02.2012, care a devenit obligatorie, în raport de soluţiile pronunţate prin cele două hotărâri 
judecătoreşti şi încheierea nr. 21/11.06.2012.  

Astfel cum se poate constata, pricina de faţă are ca obiect contestaţia promovată de aceeaşi 
reclamantă însă împotriva deciziei nr.12/29.01.2013 şi a încheierii nr.5 din 19.02.2013 în care instanţa avea 
de examinat dacă măsurile stabilite prin decizia nr.47/15.02.2012, astfel cum a rămas definitivă, au fost sau 
nu duse la îndeplinire de ordonatorul de credite. 

Curtea constată că instanţa de fond a confundat autoritatea de lucru judecat cu puterea lucrului 
judecat, respectiv cu efectul pozitiv al unei hotărâri judecătoreşti, care se poate, eventual, opune 
reclamanţilor în prezenta cauză şi numai raportat la apărările făcute, efect pozitiv care se manifestă ca 
prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu raporturile juridice dintre părţi, 
venind să demonstreze modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în 
raporturile dintre părţi, fără posibilitatea de a se statua diferit.  

 
Decizia civilă nr. 429/CA/16.04.2014 

                           Dosar nr. 2683/118/2013 
 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile dispoziţiile art.499 din (N) Codul de procedură civilă, potrivit cu care „Prin derogare 
de la prevederile art.425 alin.1 lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente 
numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, 
s-au respins.” 

1. Împotriva Sentinţei civile nr.4244/07.11.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa au 
declarat recurs reclamanţii Comuna Rasova prin Primar şi Primarul Comunei Rasova, care au 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea căii de atac, recurenţii reclamanţi au susţinut că in mod eronat instanţa de fond 
a respins acţiunea reclamanţilor ca urmare a admiterii excepţiei de lucru judecat, deşi nu erau 
îndeplinite cerinţele existenţei aceluiaşi obiect şi al aceleiaşi cauze în cadrul celor două pricini.  

Astfel, instanţa de fond s-a aflat în eroare şi când a apreciat că ambele acte administrative 
dispun asupra aceloraşi chestiuni. 

În realitate acestea au vizat aspecte distincte, astfel că nu se poate considera că ar fi 
echivalente pentru a se putea aprecia că dispun aceleaşi măsuri. 

Nici în ceea ce priveşte conţinutul măsurilor dispuse prin cele două decizii nu se poate 
aprecia că acesta ar fi identic, respectiv de înlăturare a acestora. 

Criticile aduse celei de-a doua decizii nu constau în obiectul măsurilor dispuse prin această 
decizie, ci în faptul că acest obiect este neclar determinat, în timp ce prin contestaţia formulată 
împotriva Deciziei 47/2012, au fost aduce critici sub aspectul nelegalităţii acesteia pe fond.  

În aceste condiţii nu se poate pune semn de egalitate între obiectul celor două contestaţii, aşa 
cum acestea au fost formulate şi motivate. 

Mai mult decât atât, o eventuală soluţie de anulare a Deciziei 12/2013 nu ar avea ca efect 
înfrângerea autorităţii de lucru judecat în ceea ce priveşte legalitatea Deciziei 47/2012, pentru că în 
mod efectiv ceea ce se discută în prezenta cauză vizează chestiuni legate de modalitatea de aducere 
la îndeplinire a măsurilor dispuse prin prima decizie, şi nicidecum chestiuni legate de legalitatea 
măsurilor dispuse prin prima decizie, 47/2012. 

Învederează recurenţii reclamanţi că au criticat Decizia 12/2013 cu privire la aspectul lapidar 
al acesteia, chestiune care atrage nelegalitatea acesteia prin prisma faptului că nu au fost indicate în 
concret măsurile care trebuie luate, iar cu ocazia concluziilor pe fondul cauzei, reţinute în încheierea 
din 22.10.2013, au făcut trimitere şi la prevederea din Regulamentul din 4.11.2010 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de conturi, indicând prevederile art. 181 
lit.b) din acest regulament care dispun cu privire la maniera în care organul de control trebuie să 
dispună măsurile. acestea trebuind să fie dispuse în concret, iar nu la modul generic. 
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Cât timp criticile aduse prin prezenta acţiune nu au vizat legalitatea măsurilor dispuse, ci 
doar modalitatea defectuoasă (şi deci nelegală) de dispunere a măsurilor prin cea de a doua decizie, 
consideră recurenţii reclamanţi că nu poate fi reţinută autoritatea de lucru judecat, nici obiectul şi 
nici cauza celor două cereri, nefiind identice. 

Se mai susţine de către recurenţi că nu au căutat înlăturarea măsurilor dispuse prin Decizia 
47/2012, ci a încercat să le ducă la îndeplinire prin măsurile luate pentru recuperarea prejudiciului, 
fapt dovedit prin probatoriul depus la dosar. 

În ultimul rând, dacă nu poate contesta cea de a doua decizie, pentru motiv de autoritate de 
lucru judecat, recurenţii consideră că sunt lipsiţi de dreptul de a se apăra împotriva unei constatări 
(precum cea din cadrul celei de a doua decizii) pe care o consideră a fi nelegală şi cu privire la care 
nu are deschisă o altă cale judiciară. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului, casarea hotărârii recurate cu trimiterea 
cauzei spre rejudecare instanţei de fond în vederea pronunţării asupra fondului pricinii. 

2. Prin întâmpinare, intimata pârâtă a solicitat respingerea recursului ca nefondat, soluţia 
de respingere a acţiunii reclamanţilor pentru putere de lucru judecat fiind temeinică şi legală, în 
raport de faptul că măsurile menţinute în sarcina conducerii entităţii verificate prin Decizia 
nr.12/2013, a cărui anulare se solicită în prezenta cauză, au fost stabilite iniţial prin Decizia 
nr.47/2012 asupra legalităţii căreia instanţele de judecată s-au pronunţat în cauzele care au făcut 
obiectul dosarului nr.7373/118/2012. 

Pe de altă parte, recurenţii au înţeles să invoce în susţinerea motivelor de recurs aceleaşi 
argumente ca cele din acţiunea introductivă de instanţă, fără a aduce o reală critică de nelegalitate a 
hotărârii pronunţată de Tribunalul Constanţa; se critică în continuare Decizia nr.12/2013 cu privire 
la faptul că nu au fost indicate în concret măsurile care trebuie luate de entitate, susţinând că toate 
criticile lor nu au vizat legalitatea măsurilor dispuse ci au vizat modalitatea defectuoasă de dispunere 
a măsurilor prin cea de-a doua decizie, considerând că nu poate fi reţinută autoritatea de lucru 
judecat întrucât nici obiectul şi nici cauza celor două cereri nefiind identice. 

Susţinerile recurenţilor ca neîntemeiate, întrucât efectul pozitiv al puterii lucrului judecat se 
manifestă ca prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu raporturile 
juridice dintre părţi, venind să demonstreze modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite 
aspecte litigioase în raporturile dintre părţi, fără posibilitatea de a se statua diferit. Această 
reglementare a puterii de lucru judecat în forma prezumţiei vine să asigure, din nevoia de ordine şi 
stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârilor judecătoreşti. Prezumţia 
nu opreşte judecata celui de-al doilea proces, ci doar uşurează sarcina probaţiunii aducând în faţa 
instanţei constatări ale unor raporturi juridice făcute cu ocazia judecăţii anterioare şi care nu pot fi 
ignorate. 

Decizia nr.12/2013 a fost emisă conform dispoziţiilor pct.234 lit.c) din Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi precum şi valorificarea actelor 
rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului nr.130/2010, întrucât s-a constatat că 
prejudiciul nu a fost recuperat în totalitate conform măsurilor dispuse iniţial prin pct. II.1 şi II.2 din 
Decizia nr.47/2012, in termenul de realizare a măsurii acordat la data de 31.10.2012, astfel că, prin 
Decizia nr.12/2013 nu se dispun măsuri noi în sarcina conducerii entităţii verificate, măsura dispusă 
prin această decizie priveşte aceeaşi cauză şi aceiaşi obiect, respectiv luarea măsurilor legale în 
vederea stabilirii si recuperării in totalitate a prejudiciului reprezentând plata unor drepturi de 
personal care exced prevederilor legale, acordate. 

3. Prin răspunsul la întâmpinare, recurenţii reclamanţi solicită respingerea apărărilor 
intimatei, arătând în acest sens că intimata confundă efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat cu 
autoritatea de lucru judecat, noţiuni care sânt distincte şi care conduc la efecte diferite.  
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Cât priveşte susţinerile intimatei că pe calea recursului se reiau considerentele din acţiunea 
introductivă, din lecturarea motivelor de recurs se poate constata că nu se poate reţine o asemenea 
situaţie. 

Nici motivele invocate de intimată cu privire la cererea de acordare a cheltuielilor de 
judecată nu pot fi reţinute cât timp planul general de conturi are şi un capitol în care se pot prevedea 
sume cu titlu de cheltuieli de judecată, astfel că nu se impune decât o foarte mică rectificare a 
bugetului instituţiei pentru a se crea astfel sursele de plată pentru aceste cheltuieli, iar cât despre 
similitudinea cu Legea 146/1997, aceasta este total neavenită, cât timp avem reglementare specială 
sub aspectul cheltuielilor de judecată şi dacă legiuitorul ar fi dorit să dispună ceva cu privire la o 
asemenea chestiune, sigur ar fi făcut-o. 

4. Examinând recursul în limitele investirii instanţei, prin prisma criticilor aduse hotărârii 
de către recurenţii reclamanţi, Curtea constată că este fondat, pentru următoarele considerente: 

Prin cererea înregistrată sub nr.2683/118/2013 pe rolul Tribunalului Constanta, reclamanţii 
Comuna Rasova şi Primarul Comunei Rasova au formulat contestaţie împotriva Deciziei 
nr.12/29.01.2013 și împotriva Încheierii nr.5/19.02.2013 emise de către Curtea de Conturi - Camera 
de Conturi Constanţa, solicitând anularea acestora ca nelegale şi netemeinice. 

Aceste acte administrative au fost emise urmare controlului efectuat de Camera de Conturi 
Constanţa la data de 16.01.2013 la unitatea administrativ teritorială Rasova, pentru verificarea 
modului cum au fost aduse la îndeplinire măsurile dispuse prin decizia nr.47/15.05.2012. 

Urmare acestui control s-a emis decizia nr.12/29.01.2013 prin care s-a reţinut nerespectarea 
prevederilor art.33 al.3 din Legea nr. 94/1992 în sensul că nu au fost aduse la îndeplinire, întru-totul, 
măsurile dispuse prin decizia nr.47/15.02.2012 de recuperare integrală a prejudiciilor, dispunându-se 
în sarcina ordonatorului de credite luarea măsurilor legale în vederea stabilirii şi recuperării în 
totalitate a prejudiciului reprezentând plata unor drepturi de personal care exced prevederilor legale. 

Această decizie a fost contestată de ordonatorul de credite care invocă, pe de o parte, luarea 
tuturor măsurilor de recuperare a sumei de 101.260 lei reprezentând drepturi speciale acordate pe 
anul 2011 prin emiterea dispoziţiei nr.161/20.08.2012 pentru funcţionarii publici şi dispoziţia 
nr.162/20.08.2012 pentru personalul contractual, iar pe de altă parte incidenţa dispoziţiilor din 
Legea nr.84/2012. 

 Prin încheierea nr.5 din 19.02.2013 Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
Camerei de Conturi Constanţa a respins contestaţia reţinându-se că prin dispoziţia 
nr.161/20.08.2012 primarul a stabilit mărimea prejudiciului la suma de 215.510 lei, dispunând 
recuperarea acestuia. Că din acest prejudiciu s-a recuperat doar suma de 450 lei. 

Aceste două acte administrative au fost contestate la instanţa de contencios administrativ fără 
a li se putea opune excepţia de autoritate de lucru judecat câtă vreme prin Sentinţa civilă 
nr.3777/18.10.2012 şi Decizia civilă nr. 1049/05.06.2013  au fost examinate alte acte administrative, 
respectiv decizia nr. 47/15.02.2012, care a devenit obligatorie, în raport de soluţiile pronunţate prin 
cele două hotărâri judecătoreşti şi încheierea nr. 21/11.06.2012.  

Rezultă deci, că excepţia autorităţii de lucru judecat nu putea fi reţinută, în sensul de excepţie 
procesuală absolută, de fond şi peremptorie (efectul negativ al autorităţii de lucru judecat), întrucât 
între cele două pricini - cea de faţă şi cea care a format obiectul dosarului în care s-a pronunţat 
Sentinţa civilă nr.3777/18.10.2012 nu se verifică tripla identitate de părţi, obiect şi cauză,  

Astfel cum se poate constata, pricina de faţă are ca obiect contestaţia promovată de aceiaşi 
reclamantă însă împotriva deciziei nr.12/29.01.2013 şi a încheierii nr.5 din 19.02.2013 în care 
instanţa avea de examinat dacă măsurile stabilite prin decizia nr.47/15.02.2012, astfel cum a rămas 
definitivă, au fost sau nu duse la îndeplinire de ordonatorul de credite. 

Curtea constată că instanţa de fond a confundat autoritatea de lucru judecat cu puterea 
lucrului judecat, respectiv cu efectul pozitiv al unei hotărâri judecătoreşti, care se poate, eventual, 
opune reclamanţilor în prezenta cauză şi numai raportat la apărările făcute, efect pozitiv care se 
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manifestă ca prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu raporturile 
juridice dintre părţi, venind să demonstreze modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite 
aspecte litigioase în raporturile dintre părţi, fără posibilitatea de a se statua diferit.  

Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care nu 
prezintă tripla 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 hotărârilor 
judecătoreşti. Prezumţia nu opreşte judecata celui de-al doilea proces, ci doar uşurează sarcina 
probaţiunii, aducând în faţa instanţei constatări ale unor raporturi juridice făcute cu ocazia judecăţii 
anterioare şi care nu pot fi ignorate. 

Cum potrivit art.430 şi urm din NCPC, în relaţia dintre părţi, prezumţia lucrului judecat are 
caracter absolut, înseamnă că ceea ce s-a dezlegat jurisdicţional într-un prim litigiu va fi opus 
părţilor din acel litigiu şi succesorilor lor în drepturi, fără posibilitatea dovezii contrarii din partea 
acestora, într-un proces ulterior, care are legătură cu chestiunea de drept sau cu raportul juridic deja 
soluţionat.  

Pentru considerentele arătate, Curtea va admite recursul şi va casa hotărârea şi va trimite 
cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

 
66. Contestație acte emise de Curtea de Conturi. Nelegalitatea drepturilor bănești 

stabilite în mod unilateral prin dispoziție a ordonatorului de credit. 
 

Legea nr.62/2011  
Legea nr.188/1999 

Art.37 din Legea nr.284/2010 
 

Codul muncii, Legea nr.62/2011 şi Legea nr.188/1999 permit încheierea de contracte/acorduri 
colective între instituţiile publice şi sindicatele reprezentative sau reprezentanţii funcţionarilor publici.  

Însă, conform art.37 din Legea nr.284/2010 - Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, în vigoare de la 31.12.2010, „(1) Prin contractele colective de muncă sau 
acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte 
drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.  

Întrucât Legea-cadru nr.284/2010 nu a prevăzut posibilitatea acordării unor drepturi băneşti menite 
să substituie măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă la care este obligat angajatorul autoritate 
publică, în mod corect s-a constatat că acordarea lor este nelegală. 

Împrejurarea că drepturile speciale au făcut obiectul contractului/acordului colectiv de muncă nu 
este suficientă pentru a acorda legitimitate plăţilor făcute deoarece contractul/acordul a fost încheiat sub 
imperiul unei legislaţii care conţinea norme prohibitive în legătură cu drepturile de natură salarială ce 
puteau fi acordate de la bugetul statului. 

 
Decizia civilă nr. 949/CA/17.09.2014 

                           Dosar nr. 9680/118/2013 
 

        Prin cererea formulată la data de 14.11.2013 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - 
Secţia contencios administrativ şi fiscal sub nr.9680/118/2013, reclamanţii Comuna [...] prin Primar, 
Primarul Comunei [...] şi Consiliul Local al Comunei [...] au solicitat în contradictoriu cu pârâta 
Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa anularea actelor emise de pârâtă, 
respectiv a deciziei nr.84/2.10.2013 sub aspectul măsurilor dispuse la punctele II 1 şi 2 şi a încheierii 
nr.16/31.10.2013. 

Prin sentinţa civilă nr.472 din 13.02.2014 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea ca 
neîntemeiată. 
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Împotriva acestei hotărâri, au declarat recurs reclamanţii Comuna [...] prin Primar, 
Primarul Comunei [...] şi Consiliul Local al Comunei [...], care au criticat soluţia instanţei de 
fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi 
analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Recurenţii nu au indicat temeiul de casare, însă criticile formulate pot fi încadrate în disp. 
art.488 pct.8 Cod procedură civilă, respectiv „când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a normelor de drept material. 
          Au susţinut recurenţii că în mod nelegal instanţa de fond a aplicat prevederile legale la speţa 
de faţă, ambele drepturi de natură salarială având o justificare legală întemeiată, de care trebuia să se 
ţină cont. 
 În ceea ce priveşte plata drepturilor privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, 
apreciază că în mod nelegal instanţa a ignorat prevederile Contractului colectiv de muncă înregistrat 
la ITM sub nr.6567/3.04.2012 (nr.545/01.03.2012 la Primăria [...]), precum şi ale Acordului colectiv 
de muncă înregistrat la Primăria Comunei [...] sub nr.544/01.03.2012, acesta din urmă aprobat prin 
HCL [...] nr.21/2.03.2012. 
 Susţin recurenţii că instanţa de fond era ţinută a pune în valoare actele de negociere colectivă 
invocate de reclamanţi, nefiind sesizată cu o cerere pe calea căreia să se pronunţe cu privire la 
valabilitatea şi validitatea respectivelor acte de negociere colectivă, astfel că apare ca nelegală 
înlăturarea acestora ca temei legal al acordării drepturilor în discuţie. 
 Mai mult, solicită a se avea în vedere faptul că aceste sume au fost acordate exclusiv din 
veniturile proprii ale unităţii administrativ teritoriale, astfel că nu consideră că s-ar putea pune 
problema prejudicierii bugetului de stat. 

Deopotrivă, modalitatea de constituire şi utilizare a sumelor din fondul pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor au fost detaliate prin Regulamentul Intern Cadru, 
anexă la actul de negociere colectivă. 

Astfel, din acest fonduri se pot constitui şi acorda drepturi materiale ajutătoare în natură sau 
alocaţii de hrană sau băneşti, pentru îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă, deoarece instituirea 
acestor drepturi nu modifică drepturile stabilite sau condiţionate de lege. 

Cu privire la sporul de confidenţialitate şi remuneraţia pentru dirigenţia de şantier care au 
fost acordate prin Dispoziţia Primarului nr.69/22.04.2010, apreciază recurenţii că instanţa de fond a 
făcut o greşită aplicare a legii la speţa de faţă. 

În opinia recurenţilor, Dispoziţia Primarului nr.69/22.04.2010 prin care s-a dispus acordarea 
sumelor în discuţie se înscrie în categoria actelor normative sau de altă natură prevăzute la art.3 lit.c 
din Legea 330/2009 şi, cât timp aceasta are un caracter legal, nu poate fi exclusă de la aplicare, atât 
timp cât exprimarea legiuitorului este îndeajuns de cuprinzătoare pentru a fi inclusă în modalităţile 
de stabilire a drepturilor băneşti şi actele de autoritate ale ordonatorilor de credite, cum este şi cazul 
dispoziţiilor de primar – acestea încadrându-se în sfera altor modalităţi de recunoaştere sau stabilire 
a drepturilor băneşti. 

De asemenea, nu se poate invoca, plecând de la conţinutul art.3 lit.b din acelaşi act normativ, 
nici forţa juridică inferioară legii a dispoziţiei de primar, având în vedere pe de o parte faptul că 
litera b face referire la stabilirea pentru viitor a drepturilor de natură salarială, precum şi faptul că 
nici celelalte modalităţi de stabilire anterioară a drepturilor băneşti care vor fi recunoscute conform 
art.3 lit.c nu au caracter normativ, textul legal făcând referire la hotărârile judecătoreşti şi la actele 
de negociere colectivă. 

Faţă de această situaţie, apreciază că un act administrativ emis în conformitate cu exigenţele 
legale se bucură de prezumţia de legalitate până la desfiinţarea sa de către instanţele de judecată. 
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În acelaşi timp, solicită a se avea în vedere faptul că, după analizarea prevederilor legale 
existente, precum şi cu încadrarea în posibilităţile financiare la momentul emiterii actului 
administrativ, Primarul a dispus în mod unilateral acordarea acestor spor, neaflându-se în situaţia 
unei negocieri. 

În concluzie, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
Intimata pârâtă Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a României a depus 

întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondat a recursului, cu menţinerea ca legală şi 
temeinică a sentinţei. 

Analizând cauza sub aspectul motivului de casare arătat, Curtea constată că recursul 
este nefondat. 

Într-adevăr, Codul muncii, Legea nr.62/2011 şi Legea nr.188/1999 permit încheierea de 
contracte/acorduri colective între instituţiile publice şi sindicatele reprezentative sau reprezentanţii 
funcţionarilor publici.  

Însă, conform art.37 din Legea nr.284/2010 - Legea cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 31.12.2010, „(1) Prin contractele colective 
de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate 
salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.  
    (2) Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul 
de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi 
şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu 
modificările şi completările ulterioare, din instituţii finanţate integral din venituri proprii în 
instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor 
contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost 
încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.  
         (3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal 
încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcţie de modul de 
organizare şi finanţare al autorităţilor şi instituţiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei 
legi.  

Întrucât Legea-cadru nr.284/2010 nu a prevăzut posibilitatea acordării unor drepturi băneşti 
menite să substituie măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă la care este obligat 
angajatorul autoritate publică, în mod corect s-a constatat că acordarea lor este nelegală. 

Împrejurarea că drepturile speciale au făcut obiectul contractului/acordului colectiv de 
muncă nu este suficientă pentru a acorda legitimitate plăţilor făcute deoarece contractul/acordul a 
fost încheiat sub imperiul unei legislaţii care conţinea norme prohibitive în legătură cu drepturile de 
natură salarială ce puteau fi acordate de la bugetul statului. 

De asemenea, drepturile stabilite în mod unilateral prin dispoziţie a ordonatorului de credit 
sunt lipsite de temei legal, fiind contrare normelor legale mai sus citate. 

Reţinând aceste considerente Curtea constată că actele de control, dar şi încheierea de 
soluţionare a contestaţiei sunt legale, criticile aduse de reclamanţi fiind neîntemeiate, motiv pentru 
care va respinge recursul în temeiul art.496 Cod procedură civilă. 

 
67. Contestație acte administrative fiscale cu consecința radierii din evidențele 

organului fiscal a debitului fiscal. Decizie de impunere necontestată în termen. 
Inadmisibilitatea intervenirii prescripției executării silite. 

 
Art.91 din OG nr. 92/2003 

Art.218 şi urm. Cod procedură fiscală 
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Din perspectiva legalității şi temeiniciei deciziei de impunere pentru accesorii din 31.12.2011, în 
mod corect s-a reţinut că reclamanta înregistra obligaţii bugetare restante de 171 lei, aferente anului 2000, 
datorând pentru perioada 31.12.2010 - 31.12.2011 suma de 25 lei cu titlu de accesorii. 

Raportat la momentul luării la cunoştinţă de reclamantă a deciziei [...] din 11.07.2006, respectiv 
18.07.2006, cum atestă documentul de confirmare de primire trimis prin poştă, Curtea constată că hotărârea 
tribunalului este legală şi temeinică, accesoriile fiind calculate în termenul de prescripţie defipt de art.91 din 
OG 92/2003. 

Prescripţia dreptului de a solicita executarea silită a reclamantei de către organul fiscal excede 
cadrului procesual, nefiind în prezenţa unui litigiu având ca obiect contestaţie la executare, care este de 
competenţa unei alte instanţe, cu o altă procedură de parcurs. 

 
Decizia civilă nr. 950/CA/17.09.2014 

                           Dosar nr. 4886/118/2013 
 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate 
şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Împotriva Sentinţei civile nr.818/CA din 12.03.2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa – 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 4886/118/2013 a declarat recurs 
reclamanta [...] care a criticat soluţia instanţei de fond prin prisma motivelor de nelegalitate 
prevăzute de art.488 alin.1 pct.8 din (N) Cod de procedură civilă, sub următoarele aspecte: 

1. În ceea ce priveşte prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale, 
solicită a se avea în vedere că organul fiscal susţine că recurenta nu a depus declaraţia de venit 
global pentru anul 2000. Urmare acestei omisiuni a fost emisă din oficiu Decizia de impunere 
nr.13300105975558/17.07.2006, prin care a fost stabilită o diferenţă de impozit de plată în sumă de 
171 lei, recurenta apreciind că în cauză erau incidente dispoziţiile OG nr.73/1999 privind impozitul 
pe venit, precum şi OG nr.70/1997 privind controlul fiscal. 

Conform art. 58 alin. 1 din O.G. nr. 73/1999, contribuabilii au obligaţia să completeze şi să 
depună la organul fiscal în raza căruia îşi au domiciliul o declaraţie de venit global, precum şi 
declaraţii speciale, în mod eşalonat până la data de 31 martie a anului următor celui de realizare a 
venitului. În art. 70 din actul normativ se prevedea că ordonanţa intra în vigoare la 1 ianuarie 2000 şi 
se aplică veniturilor realizate începând cu această dată. 

Precizează recurenta că O.G. nr. 73/1999 era în vigoare la data până la care ar fi trebuit să 
depună declaraţia de venit global aferentă anului 2000, respectiv 31.03.2001, întrucât abia prin 
Legea nr. 206 din 19 aprilie 2002 a fost respinsă Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind 
impozitul pe venit. 

Faţă de dispoziţiile art. 58 alin. 1 din O.G. nr. 73/1999, recurenta avea obligaţia de a depune 
declaraţia de venit global aferentă anului 2000 până cel târziu la data de 31.03.3.2001. 

În art. 21 alin. 1 lit. a din O.G. nr. 70/1997 privind controlul fiscal, în vigoare în anul 2001, 
se prevedea că dreptul organelor fiscale de a stabili diferenţe de impozite şi majorări de întârziere 
pentru neplata în termen a acestora, precum şi de a constata contravenţii şi a aplica amenzi şi 
penalităţi pentru faptele a căror constatare şi sancţionare sunt, potrivit legii, de competenţa organelor 
fiscale, pentru o perioadă impozabilă, se prescrie în termen de 5 ani de la data la care a expirat 
termenul de depunere a declaraţiei pentru perioada respectivă. 

O.G. nr. 70/1997 a fost abrogată prin O.G. nr. 92/2003, de aceea era în vigoare în anul 2001 
şi dispoziţiile sale privind termenul de prescripţie îi sunt aplicabile recurentei. 

Chiar şi în art. 83 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 (în forma de la data intrării în vigoare) se 
prevedea că dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu 
excepţia cazului în care legea dispune altfel, deci este acelaşi termen de prescripţie. 
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Ceea ce diferă faţă de O.G. nr. 70/1997 este data la care începe să curgă termenul de 
prescripţie, întrucât în art.83 alin. 2 din OG nr.92/2003 (în forma de la data intrării în vigoare), se 
prevedea termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 21, dacă legea nu dispune altfel. 

Această dispoziţie este ulterioară datei la care s-a născut raportul juridic între recurentă şi 
organul fiscal, ce datează din anul 2001, când trebuia să depună declaraţia de venit global pentru 
anul 2000, astfel că nu îşi găseşte aplicabilitatea. Oricum, în art. 191 alin.3 - Titlul XI - Dispoziţii 
tranzitorii şi finale din O.G. nr. 92/2003 (în forma de la data intrării în vigoare) se prevedea că 
termenele în curs la data intrării în vigoare a prezentului cod se calculează după normele legale în 
vigoare la data când au început să curgă. 

In consecinţă, data la care a început să curgă termenul de prescripţie a dreptului organului 
fiscal de a stabili obligaţii fiscale se calculează potrivit art. 83 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003, respectiv 
de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraţiei de venit global aferentă anului 2000. 

În condiţiile în care declaraţia de venit global aferentă anului 2000 trebuia depusă până cel 
târziu la data de 31.03.2001, iar termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili 
obligaţii fiscale este de 5 ani, rezultă că putea fi emisă decizia pentru stabilirea diferenţei de impozit 
de plată pentru anul 2000 cel târziu până la data de 31.03.2006. 

In cazul recurentei, se constată că decizia a fost emisă la data de 17.07.2006, cu depăşirea 
termenul de prescripţiei a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale este de 5 ani. 

Chiar şi în decizia nr. 349/29.10.2012 emisă de ANAF - DGFP a Judeţului Constanţa - 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, se menţionează că declaraţia de venit global se depunea până la 
data de 31.03.2001, iar termenul de prescripţie este de 5 ani şi se calculează de la data la care a 
expirat termenul de depunere a declaraţiei, dar cu vădită rea-credinţă se afirmă în continuare că 
termenul a început să curgă la data de 31.07.2001, deci decizia emisă la data de 17.07.2006 este 
înlăuntrul termenului de prescripţie, cu toate că din textele de lege indicate rezultă că termenul a 
început să curgă la data de 31.03.2001. 

Întrucât au fost încălcate dispoziţiile imperative ale art. 21 alin. 1 lit. a din O.G. nr. 70/1997 
privind termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale, decizia nr. 
13300105975558/17.07.2006 de către Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa 
este nelegală, impunându-se anularea sa. 

2. Relativ la comunicarea deciziei nr.13300105975558/17.07.2006 emisă de către 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa, precizează recurenta că această decizie 
nu i-a fost comunicată, susţinerile organului fiscal fiind nereale.  

Învederează că decizia a fost emisă la data de 17.07.2006, iar comunicarea ar fi din data de 
18.07.2006, remarcându-se o operativitate deosebită în comunicarea actului administrativ, contrară 
practicii obişnuite unei comunicări prin serviciile poştale sau de curierat. 

Având în vedere că această decizie nu i-a fost comunicată, apreciază recurenta că nu este 
susceptibilă de a produce efecte juridice. 

Decizia a fost emisă la data de 17.07.2006, iar dispoziţiile în vigoare la acea dată ale 
O.G.nr.92/2003 prevedeau obligativitatea comunicării actului administrativ. 

În art. 45 din O.G. nr. 92/2003 (în forma de la data de 17.07.2006) se stabileşte că actul 
administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o 
dată ulterioară menţionată în actul administrat comunicat, potrivit legii. 

Lipsa comunicării deciziei de imputare iniţiale atrage lipsirea acesteia de orice efecte 
juridice, astfel cum se şi prevede în art. 45 din O.G. nr. 92/2003, iar obligativitatea comunicării în 
formele prescrise de lege este expres prevăzută în art. 44 din O.G. nr. 92/2003. 

În consecinţă, arată recurenta, în lipsa oricărei comunicări a deciziei de impunere pentru 
diferenţa de impozit anual de regularizat, acest act administrativ este lipsit de efecte juridice, nu îi 
este opozabil, de aceea obligaţia de plată nu este scadentă şi nu îi poate fi impusă spre plată, în mod 
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nelegal stabilindu-se că trebuie să plătească suma de 171 lei cu titlu de diferenţă de impozit anual de 
regularizat. 

Necomunicarea actului administrativ are consecinţă juridice şi în ceea ce priveşte dreptul 
organului fiscal de a stabili obligaţiile fiscale. 

In condiţiile în care actul administrativ emis la data de 17.07.2006 este lipsit de efecte 
juridice, că urmare a necomunicării sale către debitorul fiscal nu a fost emis vreun alt administrativ 
şi nu au fost luate măsuri pentru ca actul administrativ deja emis, să producă efecte juridice, din 
perspectiva obligativităţii comunicării sale, a intervenit prescripţia dreptului organului fiscal de a 
stabili obligaţii fiscale. 

Organul fiscal susţine că decizia i-a fost comunicată recurentei, însă din dovada de 
comunicare pe care cu bună credinţă aceasta precizează că a depus-o la dosarul cauzei, (obţinută 
abia în cursul judecăţii cauzei în prima instanţă) rezultă contrariul. Precizează recurenta că din 
comunicare rezultă în mod evident că semnătura nu îi aparţine şi comunicarea vizează decizia nr. 
1330010597555, alt număr decât cel al deciziei ce o vizează, nu se indică data deciziei, aşa încât nu 
se poate aprecia că decizia i-a fost legal comunicată. 

Apreciază recurenta că instanţa de fond avea obligaţia de a analiza punctual legalitatea 
comunicării deciziei organului fiscal, prin raportare la dispoziţiile art. 44 din O.G. nr. 92/2003 şi ale 
Codului de procedură civilă, însă în considerentele sentinţei recurate lipseşte o astfel de analiză, care 
dacă ar fi fost realizată temeinic ar fi determinat prima instanţă să constate nelegalitatea comunicării 
pretinse de organul fiscal, ceea ce ar fi determinat şi la obligativitatea analizării prescripţiei dreptului 
organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale. 

3. Un alt petit al cererii viza obligarea intimatei la radierea din evidenţele 
organului fiscal a debitului fiscal în cuantum de 311 lei, ca efect al interveniţii 
prescripţiei executării silite, însă prima instanţa a apreciat că această apărare se 
poate formula numai în cadrul unei contestaţii formulată în termenul legal împotriva obligaţiei de 
plată stabilită prin decizia 13300105975558/17.07.2006. 

Recurenta a arătat că acea decizie nu i-a fost comunicată legal, astfel că se află în termenul 
legal de contestare a obligaţiei de plată stabilită prin decizia amintită, astfel că nelegal instanţa de 
fond nu a analizat şi acest capăt de cerere. De altfel, de la data formulării acţiunii, nu se iniţiaseră 
proceduri privind executarea silită pentru debitul pretins, de aceea recurenta nu putea invoca 
intervenirea prescripţiei executării silite într-o altă procedură judiciară. 

Precizează recurenta că, în condiţiile în care obligaţia de plată este considerată scadentă la 
data de 20.08.2006, termenul de prescripţie a executării silite începe să curgă la data de 01.01.2007 
şi se împlineşte la data de 01.01.2012. 

În condiţiile în care în intervalul cuprins între 01.01.2007 şi 01.01.2012 nu a fost efectuat 
vreun act pentru punerea în executare a obligaţiei fiscale stabilite prin decizia 
nr.13300105975558/17.07.2006 emisă de către Administraţia Finanţelor Publice, nu este incident 
vreunul dintre cazurile de întrerupere sau suspendare a termenului de prescripţie, solicită a se 
observa că s-a împlinit termenul de prescripţie a executării silite. 

Ca efect al intervenirii prescripţiei executării silite, devin aplicabile dispoziţiile art. 131 din 
O.G. nr. 92/2003 (art. 134 în redactarea actuală), potrivit cu care „dacă organul de executare 
constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor 
fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare şi la scăderea acestora din evidenţa 
analitică pe plătitori". 

În consecinţă, apreciază recurenta că sunt îndeplinite condiţiile pentru obligarea intimatei la 
radierea din evidenţele organului fiscal a debitului fiscal în cuantum de 311 lei, ca efect al 
intervenirii prescripţiei executării silite. 

Având în vedere motivele invocate, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate 
şi, rejudecând, admiterea acţiunii formulate. 
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În drept, cererea de recurs este întemeiată pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct.8 din Noul Cod 
procedură civilă, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 554/2004. 

La termenul de judecată din 17.09.2014, reprezentantul intimatul pârât a invocat oral 
excepţia nulităţii recursului, prevăzută de art.489 al.2 NCPC. 

Conform art.489 alin.1 NCPC „Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu 
excepţia cazului prevăzut la alin.3”, iar la alin. 2 prevede: „Aceeaşi sancţiune intervine în cazul în 
care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art.488”. 

Excepţia invocată este neîntemeiată deoarece din cererea de recurs rezultă cu claritate că 
recurenta şi-a întemeiat motivele invocate pe temeiul prevăzut de art.488 pct.8 din Codul de 
procedură civilă, temei în raport de care Curtea va examina legalitatea hotărârii recurate. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 
dispoziţiile art.488 pct.8 NCPC Curtea constată că este nefondat pentru următoarele 
considerente: 

Prin prezenta acţiune reclamanta a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună: 
anularea Deciziei  349/29.10.2012 pentru soluţionarea contestaţiei, anularea Deciziilor 
nr.13300105975558/17.07.2006, respectiv nr. 1330129477755/ 31.12.2011 cu consecinţa radierii 
din evidenţele organului fiscal a debitului fiscal rezultând  din  decizia  
13300105975558/17.07.2006, iar în subsidiar, obligarea  intimatei  la radierea debitului  în cuantum 
de 311 lei, ca efect al intervenirii prescripţiei executării silite. 

Prin Sentinţa civilă nr. 533/CA/20.12.2014 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 
contestaţia formulată de reclamanta [...]. 

Curtea constată că, în speţă, criticile aduse hotărârii tribunalului, deci implicit apărările 
formulate de recurentă cu privire la incidenţa prescripţiei dreptului organului fiscal de a stabili 
obligaţii fiscale, cât şi la prescripţia executării silite, nu au legătură cu obiectul litigiului dedus 
judecăţii. 

Astfel, prin Decizia nr.349/29.10.2012 Serviciul de Soluţionare Contestaţii din cadrul DGFP 
Constanţa a respins contestaţia recurentei împotriva deciziei de impunere nr.[...] din 31.12.2011 prin 
care s-au stabilit în sarcina acesteia obligaţii fiscale accesorii în sumă de 25 lei, reprezentând 
majorări de întârziere aferente impozitului anual de regularizat, calculate de la data de 31.12.2010 
până la data de 31.12.2011. 

Documentul prin care au fost individualizate obligaţiile principale a fost decizia de  impunere 
anuală pe anul 2004 nr.[...] din 11.07.2006, decizie necontestată în termen de recurentă, deşi i-a fost 
comunicată, devenind titlu executoriu. 

Din această perspectivă, recurenta este decăzută din dreptul de a aduce critici referitoare la 
dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale (principale), câtă vreme decizia de impunere nu 
a fost contestată în termen. 

Singurele critici ce pot fi reţinute spre examinare, aşa cum corect a apreciat şi tribunalul, sunt 
cele referitoare la legalitatea şi temeinicia deciziei de impunere pentru accesorii – nr.[...] din 
31.12.2011. 

Ori, din această perspectivă, în mod corect s-a reţinut că reclamanta înregistra obligaţii 
bugetare restante de 171 lei, aferente anului 2000, datorând pentru perioada 31.12.2010 - 31.12.2011 
suma de 25 lei cu titlu de accesorii. 

Raportat la momentul luării la cunoştinţă de reclamantă a deciziei [...] din 11.07.2006, 
respectiv 18.07.2006, cum atestă documentul de confirmare de primire trimis prin poştă, Curtea 
constată că hotărârea tribunalului este legală şi temeinică, accesoriile fiind calculate în termenul de 
prescripţie defipt de art.91 OG 92/2003. 

Prescripţia dreptului de a solicita executarea silită a reclamantei de către organul fiscal, aşa 
cum s-a reţinut mai sus, excede cadrului procesual, nefiind în prezenţa unui litigiu având ca obiect 
contestaţie la executare, care este de competenţa unei alte instanţe, cu o altă procedură de parcurs. 
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Din această perspectivă, nici cererea reclamantei de radiere din evidenţele organului fiscal a 
sumei de 311 lei ca efect al intervenirii prescripţiei silite, nu este admisibilă în această procedură 
reglementată de art.218 şi urm. Cod pr. fiscală motiv pentru care şi critica adusă hotărârii 
tribunalului apare ca neîntemeiată. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea constată că hotărârea 
tribunalului este legală, neexistând motive de casare şi pe cale de consecinţă în temeiul art.496 din 
NCPC, recursul va fi respins ca nefondat. 

 
68. Contestație acte administrative fiscale prin care au fost stabilite obligații 

suplimentare de plată prin modificarea cotei redevenței miniere. Obligativitatea acordului de 
voință al ambelor părți pentru a fi modificată o singură clauză dintr-o licență de exploatare în 
vigoare. 

 
Art. 21 alin. 1, 2 din Legea nr. 85/2003  

Art. I din OUG nr.101/04.10.2007 
Legea nr.262/2009 

 
 Potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 85/2003 astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea 
nr. 262/2009, „prevederile legale existente la data intrării în vigoare a licenţei rămân valabile pe toată 
durata acesteia, cu excepţia apariţiei unor eventuale dispoziţii legale favorabile titularului”. 
 Numai în cazul prelungirii duratei licenţei de concesiune/administrare, se impune  renegocierea 
condiţiilor concesiunii/administrării, prin încheierea unor acte adiţionale, semnate de acesta şi titular, astfel 
că, legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat asupra legalităţii cotei de 2% din valoarea producţiei 
miniere, prevăzută în licenţa de exploatare deţinută de intimata reclamantă, ca rămasă neschimbată. 
 Dispoziţiile art.21 alin.1 din OUG.101/2007 sunt imperative, ceea ce înseamnă că, pentru a fi 
modificată o singură clauză – inclusiv a cotei de calcul a redevenţei, - dintr-o licenţă de exploatare în 
vigoare, la data la care OUG nr.101/2007 a început să-şi producă efectele, era necesar acordul de voinţă al 
ambelor părţi, respectiv ale autorităţii competente ANRM şi ale titularului, modificarea conţinutului său 
neputând altfel opera, aceasta reprezentând legea părţilor. 

 
Decizia civilă nr. 847/CA/03.09.2014 

                           Dosar nr. 3106/88/2013 
 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea la nr. 3106/88/2013 din 13 decembrie 
2013, reclamanta S.C. [...] S.A., PRIN [...] a chemat în judecată pe pârâta A.N.A.F. - D.G.R.F.P. 
GALAŢI - AJFP TULCEA şi A.N.A.F. - DGRFP GALAŢI - SERVICIUL SOLUŢIONARE 
CONTESTAŢII, solicitând anularea Deciziei nr. 411 din 21.10.2013, a Deciziei de Impunere nr. [...] 
din 27.06.2013 şi a Raportului de Inspecţie Fiscală nr. [...] din 27.06.2013, prin care au fost stabilite 
obligaţii suplimentare de plată în sumă totală de 470.145 lei prin modificarea cotei redevenţei 
miniere, şi exonerarea de la plata acestei sume de bani. 
 În motivare, s-a arătat că prin încheierea civilă nr. 505 din data de 27.01.2012 a Tribunalului 
Tulcea în dosarul nr. 228/88/2012 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă a 
debitoarei S.C. [...] S.A., fiind numit în calitate de administrator judiciar [...]. 
 S-a mai arătat că, la data de 13.06.2013 o echipă de inspectori fiscali din cadrul D.G.F.P. 
Tulcea - Activitatea de inspecţie fiscală a dispus verificarea modului de determinare, înregistrare şi 
declarare a redevenţei miniere la S.C. [...] S.A. pentru perioada 01.01.2010 – 31.12.2012, în 
conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare, a 
O.U.G. nr. 101/2007, O.U.G. nr.101/2007 şi a Legii nr.262/2009. 
 Se precizează că, în urma verificării, inspectorii fiscali au stabilit sume suplimentare de plată 
şi penalităţi de întârziere, motivat de faptul că S.C. [...] S.A. ar fi aplicat în mod eronat cota de 2% 
asupra valorii producţiei miniere, stipulată în licenţa de exploatare perfect valabilă, în loc de 10% 
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aşa cum prevede art. 45 alin. l lit. c din O.U.G. nr. 101/2007 intrată în vigoare la data de 08.10.2007, 
pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi au apreciat că redevenţa minieră nu a 
fost calculată corect. 
 În acest sens, susţine reclamanta, inspectorii fiscali au întocmit Decizia de Impunere nr. [...] 
din 27.06.2012 şi Raportul de Inspecţie Fiscală nr. [...] din aceeaşi dată, prin care au fost stabilite 
obligaţii suplimentare de plată în sumă totală de 470.145 lei prin modificarea cotei redevenţei 
miniere, sumă compusă din: 378.432 lei reprezentând redevenţe miniere stabilite suplimentar, 
44.339 lei reprezentând dobânzi/majorări de întârziere, 47.374 lei reprezentând penalităţi de 
întârziere.  
 Mai menţionează reclamanta că împotriva acestor acte fiscale, S.C. [...] S.A. a formulat 
contestaţie, în termen legal, soluţionată prin Decizia nr. 411 din 21.10.2013 a A.N.F.P. - D.G.R.F.P. 
Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, prin care contestaţia a fost respinsă ca neîntemeiată. 
 Se mai arată că, S.C. [...] S.A. îşi desfăşoară activitatea de extracţie a pietrei în cariera de 
granit [...], pe o suprafaţă de 65,54 ha situată în extravilanul oraşului Macin, jud. Tulcea. 
 Mai învederează reclamanta că societatea exploatează acest perimetru în baza Licenţei de 
exploatare nr.445/1999, aprobată prin H.G. nr. 1023/09.12.1999, intrată în vigoare la data de 
20.12.1999, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 621/20.12.1999, iar perioada 
de valabilitate a licenţei este de 20 de ani, respectiv 1999 - 2019.  
 Iniţial, se susţine că licenţa de exploatare a fost acordată S.C. [...] S.A. Galaţi, fiind 
transferată apoi către S.C. [...] S.A. Greci, prin Ordinul nr. 163/16.10.2001 al Preşedintelui 
A.N.R.M. 
 Conform art. 11.1.1 din licenţa de exploatare, menţionează reclamanta, s-a hotărât definitiv 
că pe perioada de valabilitate a licenţei: "titularul beneficiază de prevederile art.46 din Legea 
minelor nr. 61/1998 şi este obligat la plata către bugetul de stat a unei redevenţe miniere stabilită la 
o cotă de 2% din valoarea producţiei miniere realizate anual". 
 Astfel, se precizează că, pentru perioada 01.01.2010-31.12.2012, reprezentanţii S.C. [...] 
S.A. au calculat în mod corect cuantumul redevenţei miniere datorată bugetului consolidat al 
statului, raportându-se la cota de 2% aşa cum prevede Licenţa de concesiune pentru exploatare 
nr.445/1999 şi Legea minelor nr. 85/2003 modificată şi completată, fiind întocmite şi depuse în 
termen legal declaraţiile aferente redevenţei miniere, în conformitate cu prevederile OMEF nr. 
80/16.01.2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 "Declaraţie privind 
obligaţiile de plată la bugetul general consolidat", aspect ce rezultă şi din raportul de inspecţie 
fiscală. 
 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 101/2007 şi Legea nr.262/2009, prin care a fost 
modificată şi completată Legea minelor nr. 85/2003, apreciază reclamanta că, inspectorii fiscali au 
interpretat în mod greşit legea, fapt ce a condus la o actualizare greşită a redevenţei miniere 
raportată la cota de 10% din valoarea producţiei miniere şi nu la 2% aşa cum în mod corect a fost 
calculată de S.C. [...] S.A.  
 Se mai susţine că, în condiţiile în care prevederile OUG nr.101/2007 aprobată prin Legea 
nr.262/2009 prin care a fost modificată şi completată legea minelor nr.85/2003, stabilesc cadrul 
general, iar prevederile licenţei de exploatare reglementează obligaţiile părţilor în concret, licenţa 
fiind practic legea părţilor, stabilirea de sume suplimentare de plată şi penalităţi de întârziere de 
către DGFP Tulcea prin aplicarea unei cote de calcul majorate la 10%, fără a exista un act adiţional 
încheiat în acest sens între autoritatea competentă – A.N.R.M. şi titular S.C. [...] S.A. este nelegală şi 
netemeinică.  
 Prin urmare, precizează reclamanta, cota de 2% din valoarea producţiei miniere, prevăzută în 
licenţa de exploatare deţinută de S.C. [...] S.A., a rămas neschimbată prin intrarea în vigoare a 
O.U.G. nr. 101/2007 aprobată prin Legea nr.262/2009, deoarece acest act normativ se aplică în cazul 
licenţelor ce urmau a intra în vigoare şi la cazurile în care se prelungea durata licenţelor de 
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concesiune/administrare, ori se transfera licenţa de concesiune, cazuri în care autoritatea competentă 
putea renegocia condiţiile prin încheierea de acte adiţionale, semnate de aceasta si titular. 
 De asemenea, se mai menţionează că licenţei deţinute de S.C. [...] S.A. îi sunt opozabile 
prevederile art. 21 alin.2 din Legea minelor nr. 85/2003 aşa cum a fost modificat de O.U.G. nr. 
101/2007 aprobată prin Legea nr.262/2009, care a stabilit clar că "prevederile licenţelor în vigoare 
rămân nemodificate pe toată durata iniţială a acestora", excepţie de la această prevedere putând face 
doar cazurile în care părţile conveneau modificarea/completarea licenţelor.  
 Astfel, se arată, pentru a putea fi modificată o singură clauză (inclusiv a cotei de calcul a 
redevenţei miniere) a unei licenţe de exploatare în vigoare la data la care O.U.G. nr. 101/2007 a 
început să-şi producă efectele, era necesar acordul de voinţă al ambelor părţi semnatare, iar în cazul 
în care una din părţi nu era de acord, modificarea licenţei de exploatare era imposibilă pe perioada 
de valabilitate a acesteia.  
 Mai precizează reclamanta că, având în vedere prevederile art.21 alin.2 conform cărora 
"prevederile licenţelor în vigoare rămân nemodificate pe toată durata iniţială a acestora", şi faptul că, 
între A.N.R.M. şi S.C. [...] S.A. nu a fost semnat niciun act adiţional prin care să se fi modificat 
licenţa de exploatare, rezultă că a rămas neschimbată cota de 2% de calcul a redevenţei miniere şi că 
S.C. [...] S.A. şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a redevenţei în mod legal. 
 Se mai menţionează că susţinerile din raportul de inspecţie fiscală, conform cărora O.U.G. 
nr. 101/2007 aprobată prin Legea nr.262/2009 a reglementat doar o actualizare a cotei redevenţei 
miniere - în acest caz de la 2% la 10%, celelalte clauze rămânând nemodificate -, sunt total eronate. 
 În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscală, Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, Legea minelor nr. 
85/2003, O.U.G. nr. 101/2007, Legea nr.262/2009 şi licenţa de exploatare nr. 445/1999. 
 În dovedire, s-au ataşat la dosar, în copie, decizia nr.411/21.10.2013, decizia de impunere nr. 
[...]/27.06.2013 şi Raportul de Inspecţie fiscală nr.[...]/28.12.2012. 
 Pârâta, legal citată, a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca 
nefondată şi menţinerea deciziei nr.411/21.10.2013 şi a decizia de impunere nr.[...]/27.06.2013 
emise de D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii ca temeinice şi legale. 
 A arătat pârâta în întâmpinare că, urmare inspecţiei fiscale efectuată de Activitatea de 
Inspecţie Fiscală la S.C. [...] S.A., s-a întocmit Raportul de inspecţie fiscală [...]/27.06.2013 în baza 
căruia s-a emis Decizia de impunere privind obligaţiile suplimentare de plată în sumă totală de 
470.145 lei prin modificarea cotei redevenţei miniere, reprezentând: obligaţie fiscală principală 
(378.432lei); dobânzi/majorări de întârziere (44.339 lei); penalităţi de întârziere (47.374 lei).  
 Mai susţine pârâta că organele de inspecţie fiscală consideră că în perioada 01.10.2010 - 
31.12.2012 reclamanta a aplicat eronat cota de 2% asupra valorii producţiei miniere (stipulată la 
art.11.1.1 din Licenţa de exploatare nr.445/1999) în loc de 10% prevăzută la art.45 alin.(1) lit. c) din 
OUG nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului 
nr.238/2004.  
 Arată pârâta că, referitor la determinarea redevenţei miniere datorată bugetului de stat, în 
speţa supusă judecăţii se au în vedere cotele procentuale/valorice şi valoarea producţiei miniere 
realizate, astfel cum au fost legiferate prin normele legale incidente cauzei, publicate în Monitorul 
Oficial al României, astfel: până la data intrării în vigoare a OUG nr.101/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004, se foloseşte cota 
procentuală înscrisă în licenţă, cu excepţia cazului în care această cotă a fost modificată prin 
renegociere, conform art.60 alin.(1) din Legea minelor nr.85/2003, modificările şi completările 
ulterioare; de la data publicării OUG nr.101/2007 şi până la aprobarea acesteia prin Legea 
nr.262/2009 se foloseşte cota procentuală prevăzută în ordonanţă; iar după intrarea în vigoare a 
Legii nr.262/2009 se foloseşte cota procentuală sau valorică prevăzută în această lege. 
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 Prin sentinţa civilă nr. 555/12 martie 2014, Tribunalul Tulcea a admis acţiunea 
reclamantei S.C. [...] S.A., PRIN [...], în contradictoriu cu pârâta A.N.A.F. - D.G.R.F.P. GALAŢI - 
AJFP TULCEA şi A.N.A.F. - DGRFP GALAŢI - SERVICIUL SOLUŢIONARE CONTESTAŢII; a 
anulat decizia nr. 411/21.10.2013 emisă de D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, 
decizia de impunere nr. [...] din 27.06.2013 emisă de D.G.R.F.P. Galaţi – Activitatea de Inspecţie 
Fiscală şi raportul de inspecţie fiscală nr. [...] din 27.06.2013, ca netemeinice şi nelegale.  
 Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:  
 Urmare a inspecţiei fiscale efectuată de Activitatea de Inspecţie Fiscală la S.C. [...] S.A. a 
fost întocmit raportul de inspecţie fiscală [...]/27.06.2013 în temeiul căruia s-a emis decizia de 
impunere privind obligaţiile suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. [...]/27.06.2013 
prin care s-a stabilit în sarcina reclamantei suma totală de 470.145 lei reprezentând 378.432 lei 
reprezentând redevenţe miniere stabilite suplimentar, 44.339 lei reprezentând dobânzi/majorări de 
întârziere, 47.374 lei reprezentând penalităţi de întârziere, organele de inspecţie fiscală considerând 
că în perioada 01.01.2010 – 31.12.2012 societatea reclamantă a aplicat eronat cota de 2% asupra 
valorii producţiei miniere în loc de 10%.  
 S-a reţinut că reclamanta S.C. [...] S.A. are ca obiect principal de activitate extracţia pietrei 
pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei - cod CAEN 0811 şi că 
societatea îşi desfăşoară activităţile miniere în cariera de granit [...].  

S.C. [...] S.A Galaţi a deţinut licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 445/06.06.1999, 
aprobată prin H.G. nr. 1023/09.12.1999, intrată în vigoare la data de 20.12.1999, iar perioada de 
valabilitate a acesteia este de 20 de ani, respectiv 1999-2019.  

În baza ordinului preşedintelui A.N.R.M. nr. 163/16.10.2001 s-a aprobat transferul licenţei 
de concesiune pentru exploatare nr. 445/04.06.1999 de la S.C. [...] S.A. Galaţi la S.C. [...] S.A. 
Greci, care a încheiat cu A.N.R.M. Bucureşti actul adiţional nr. 2/03.05.2002 pentru producerea 
unor sorturi care nu au fost prevăzute în licenţa de exploatare nr. 445/04.06.1999. 
 Prin art. I din O.U.G. nr. 101/2007 a fost modificată şi completată Legea minelor nr. 
85/2003, iar art. 21 alin. 2 s-a modificat şi are următorul cuprins: “prevederile licenţelor în vigoare 
rămân nemodificate pe toată durata iniţială a acestora cu excepţia cazurilor în care părţile convin 
modificarea/completarea acestora”.  
 La acelaşi art. 21, după alin. 2 s-au introdus două noi alineate 3 şi  respectiv 4, cu următorul 
cuprins: „În cazul prelungirii duratei licenţei de concesiune/administrare sau transferului licenţei de 
concesiune, autoritatea competentă va renegocia condiţiile concesiunii/administrării, conform 
prezentei legi, prin încheierea de acte adiţionale, semnate de acesta şi titular”.  
 Modificarea/completarea licenţelor în vigoare a fost realizată prin acte adiţionale semnate de 
autoritatea competentă şi titular.  
 Din această perspectivă, cota de 2% din valoarea producţiei miniere, prevăzută în licenţa de 
exploatare deţinută de reclamantă a rămas neschimbată, deoarece O.U.G. nr. 101/2007 se aplică în 
cazul licenţelor ce urmau a intra în vigoare şi la cazurile în care se prelungea durata licenţelor de 
concesiune/administrare ori se transfera licenţa de concesiune.  
 În raport de toate aceste considerente, instanţa a admis acţiunea şi a anulat decizia nr. 411 
din 21.10.2013 emisă de D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, decizia de impunere 
nr. [...] din 27.06.2013 emisă de D.G.R.F.P. Galaţi – Activitatea de Inspecţie Fiscală şi raportul de 
inspecţie fiscală nr. [...] din 27.06.2013.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs A.J.F.P. Tulcea, care a criticat soluţia 
instanţei ca fiind nelegală prin prisma motivului prevăzut de art.488 pct.8 Cod procedură civilă. 

Astfel, în mod greşit instanţa de fond a interpretat prevederile legale invocate, motivând că 
aplicarea cotei de 2% din valoarea producţiei miniere, prevăzută în licenţa de exploatare deţinută de 
reclamantă, a rămas neschimbată, deoarece O.U.G. nr. 101/2007 se aplică în cazul licenţelor ce 
urmau a intra în vigoare şi la cazurile în care se prelungea durata licenţelor de 
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concesiune/administrare ori se transfera licenţa de concesiune.01.01.2010-31.12.2010, reclamanta - 
intimata a aplicat eronat cota de 2% asupra valorii producţiei obţinute din prelucrarea producţiei 
miniere escavate (stipulată la art. 11.1.1 din Licenţa de exploatare nr.445/1999) în loc de 0,35 euro 
pe unitatea de producţie minieră, prevăzută la art.45 alin.1 lit. c din OUG nr. 101/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004. 

În atare situaţie, organul fiscal corect a procedat la recalcularea redevenţei miniere şi 
stabilirea obligaţiilor bugetare, inclusiv a accesoriilor aferente. 

Analizând cauza sub aspectul motivului de casare invocat, respectiv art.488 pct.8  Cod 
procedură civilă, Curtea constată că recursul este nefondat. 

Reclamanta S.C. [...] S.A. prin [...] a solicitat, în contradictoriu cu pârâta A.N.A.F. - 
D.G.R.F.P. Galaţi - AJFP Tulcea şi A.N.A.F. - DGRFP Galaţi - Serviciul Soluţionare Contestaţii, 
anularea Deciziei nr. 411 din 21.10.2013, a Deciziei de Impunere nr. [...] din 27.06.2013 şi a 
Raportului de Inspecţie Fiscală nr. [...] din 27.06.2013, prin care au fost stabilite obligaţii 
suplimentare de plată în sumă totală de 470.145 lei prin modificarea cotei redevenţei miniere, şi 
exonerarea de la plata acestei sume de bani. 
 SC [...] SA are ca obiect principal de activitate „extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei 
pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a  ardeziei” – cod CAEN 0811, 
desfăşurându-şi activitatea minieră în Cariera de granit [...], pe o suprafaţă de 65,54 ha, situată în 
extravilanul oraşului [...], judeţ Tulcea. 
 Probatoriul administrat în cauză face dovada că  legalitatea desfăşurării activităţii miniere  
este dată de existenţa Licenţei de concesiune pentru exploatare nr. …/04.06.1999, acordată iniţial 
SC [...] SA GALAŢI, aprobată prin HG nr.1023/09.12.1999, transferată ulterior, către SC [...] SA 
GRECI, în baza Ordinului Preşedintelui ANRM nr.163/16.10.2001, prin care, s-a aprobat transferul. 
 Totodată, reţine Curtea că Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. …/04.06.1999 a intrat 
în vigoare la data de 20.12.1999, odată cu publicarea în MO al României nr.621/20.12.1999, 
termenul de expirare al acesteia fiind 20.12.2019, iar la art.11.1.1 are prevăzut expres că: „titularul 
beneficiază de prevederile art.46 din Legea nr.61/1998, şi este obligat la plata către bugetul de stat a 
unei redevenţe miniere stabilită la o cotă de 2 % din valoarea producţiei miniere realizată anual”, 
precum şi faptul că, intimata reclamantă a perfectat cu ANRM Bucureşti Actul adiţional 
nr.2/03.05.2002, pentru producerea unor sorturi care nu au fost prevăzute în această licenţă. 
 În contextul dat, se constată că în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat în sensul 
că OUG nr.101/04.10.2007 a modificat şi completat Legea minelor nr.85/2003, stipulând expres în 
art. I că art.3 pct.31 din lege se modifică având următorul cuprins: „ redevenţa minieră – sumă 
datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea/administrarea activităţilor de 
exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului”. 
 Totodată, se reţine că OUG nr.101/2007 a fost aprobată cu modificări prin Legea 
nr.262/2009, ca de altfel şi împrejurarea că, potrivit art.II  „taxele şi redevenţele instituite de OUG 
nr.101/2007 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi, tuturor permiselor, licenţelor şi 
acordurilor….”  
 Potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 85/2003 astfel cum a fost modificată şi completată prin 
Legea nr. 262/2009, „prevederile legale existente la data intrării în vigoare a licenţei rămân valabile 
pe toată durata acesteia, cu excepţia apariţiei unor eventuale dispoziţii legale favorabile titularului”. 
 Potrivit art.24 din Legea nr.85/2003 cu modificările şi completările ulterioare : 
 „Alin.1 - Titularul unei licenţe poate transfera unei alte persoane juridice drepturile 
dobândite şi obligaţiile asumate numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autorităţii competente. Orice 
transfer realizat fără aprobare scrisă este nul de drept. 
 Alin.2 - În vederea aprobării transferului autoritatea competentă va avea în vedere criterii de 
aprobare, ce se stabilesc prin norme; 
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 Alin.3 - În cazul în care titularul licenţei îşi modifică statutul prin reorganizare, vânzare sau 
orice alte motive, licenţa, aşa cum a fost negociată, va fi acordată prin act adiţional succesorilor 
legali ai titularului, în baza contractului dintre părţi sau a hotărârii judecătoreşti, prezentată 
autorităţii competente”. 
 În contextul dat, în raport cu textele de lege sus citate, reţine Curtea că numai în cazul 
prelungirii duratei licenţei de concesiune/administrare, se impune  renegocierea condiţiilor 
concesiunii/administrării, prin încheierea unor acte adiţionale, semnate de acesta şi titular, astfel că, 
legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat asupra legalităţii cotei de 2% din valoarea producţiei 
miniere, prevăzută în licenţa de exploatare deţinută de intimata reclamantă, ca rămasă neschimbată. 
 Atât timp cât, potrivit art.21 alin.2 din Legea nr.85/2003 a minelor, astfel cum a fost 
modificată prin OUG nr.101/2007„Prevederile legale existente la data intrării în vigoare a licenţei 
rămân valabile pe toată durata acesteia…”, toate susţinerile recurentei privind renegocierea licenţei 
de exploatare, inclusiv a cotei procentuale de redevenţă şi încheierea unor acte adiţionale la aceste 
licenţe sunt nefondate, neputându-se înlătura faptul că licenţa în posesia căreia se află intimata are 
termen de valabilitate până în anul 2019. 
 Într-o atare situaţie, dispoziţiile art.21 alin.1 din OUG.101/2007 sunt imperative, ceea ce 
înseamnă că, pentru a fi modificată o singură clauză – inclusiv a cotei de calcul a redevenţei, - dintr-
o licenţă de exploatare în vigoare, la data la care OUG nr.101/2007 a început să-şi producă efectele, 
era necesar acordul de voinţă al ambelor părţi, respectiv ale autorităţii competente ANRM şi ale 
titularului SC [...] SA GRECI, modificarea conţinutului său neputând altfel opera, aceasta 
reprezentând legea părţilor. 
 Concluzionând, faţă de considerentele sus expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune 
reformarea hotărârii recurate, Curtea respinge recursul ca nefondat, sub toate aspectele. 

 
69. Contestație acte administrative fiscale. Obligativitatea întocmirii foii de parcurs 

pentru persoanele juridice deținătoare de vehicule. Deductibilitatea cheltuielilor efectuate 
pentru desfășurarea activității societății cu condiția existenței documentelor justificative. 

 
Art.145 (2) din Codul Fiscal 

Art. 21 alin. 4 lit. f din Codul fiscal 
Art. 27 alin. 2, lit. b din Regulamentul de aplicare  

a O.U.G. nr. 195/2002 
 

Codul fiscal instituie o regulă simplă, şi anume, aceea că sunt deductibile numai acele cheltuieli 
efectuate în vederea desfăşurării activităţii societăţii (operaţiuni taxabile) şi numai dacă pentru fiecare 
cheltuială există documente justificative. 

În speţă, chiar recurenta recunoaşte că nu poate justifica faptul că s-a utilizat combustibilul pentru 
maşina societăţii numai în folosul operaţiunilor taxabile. O astfel de concluzie se desprinde din compararea  
datelor înscrise in facturile pentru aprovizionare, ordinele de plată către bugetul de stat fără a arăta cu ce 
trebuie comparate aceste date (probabil cu documentul care atestă data achiziţionării combustibilului).  

Potrivit art. 65 din OG 92/2003 care reglementează sarcina probei în stabilirea situaţiei de fapt 
fiscale: „Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a 
oricăror cereri adresate organului fiscal”. 

 
Decizia civilă nr. 859/CA/04.09.2014 

                           Dosar nr. 909/88/2013 
 

Prin cererea înregistrată sub nr.909/88/2013 pe rolul Tribunalului Tulcea, reclamanta „S.C. 
[...]” S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Tulcea, a 
solicitat anularea Deciziei nr. nr. 39000/11.08.2012, a Raportului de inspecţie fiscală nr. 
[...]/21.06.2012, a Deciziei de impunere nr. [...]/21.06.2012 şi a Dispoziţiei de măsuri nr. 
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36495/21.06.2012, în ce priveşte suma totală de 6326 lei reprezentând TVA eronat dedusă de către 
societate, precum și majorările şi penalităţile de întârziere calculate la debitul principal. 

În motivarea contestaţiei, reclamanta a criticat legalitatea şi temeinicia actelor de impunere, 
justificat de următoarele: 

- în mod greşit organul de control a considerat că a dedus eronat TVA-ul pentru carburanţi, 
întrucât combustibilul consumat cu autoturismul marca MATIZ, proprietatea societăţii, înmatriculat 
cu nr. [...], a fost utilizat pentru aprovizionarea cu diverse materiale; 

- pentru deducerea TVA a procedat în mod corect, aplicând prevederile Legii nr.307/2006, 
Legii nr.50/1991 și clauzele înscrise in contractul de comodat, în sensul deducerii cheltuielilor 
aferente lucrărilor de abilitare a spaţiului de funcţionare. 

Prin sentinţa civilă nr.537/11.03.2014 s-a respins contestaţia formulată de S.C. [...] 
S.R.L ca nefondată. 

Prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
În urma controlului fiscal s-a constatat că petenta a achiziţionat în perioada controlată 

carburanţi în baza bonurilor fiscale în sumă totală de 837 lei. 
Relativ la prima critică adusă de petentă actelor de control emise de inspecţia fiscală, instanţa 

le considera ca nefiind întemeiate întrucât  petenta nu a făcut dovada întocmirii bonurilor de consum 
pentru cantităţile utilizate şi nici a foilor de parcurs sau rapoarte privind activitatea, înregistrând 
aceşti carburanţi direct în conturile de cheltuieli. 

Potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 82/1991, societatea avea obligaţia să întocmească bonuri 
de consum, justificând că aceşti carburanţi au fost achiziţionaţi pentru nevoile firmei, în scopul 
utilizării lor pentru realizarea de operaţiuni taxabile. 

Întrucât reclamanta nu a făcut aceste dovezi, aceasta nu poate beneficia de deducerea TVA în 
baza disp. art. 145 din Legea nr. 571/2003, motiv pentru care apărările acesteia nu pot fi primite de 
instanţa. 

Prin raportul de expertiză efectuat în cauză, expertul a constatat  din evidentele contabile ca 
S.C. [...] S.R.L. avea dreptul la deducere TVA, iar suma care trebuia rambursata pentru decontul de 
TVA nr.18.159/2010 este de 8.264 lei. Concluziile expertului s-au bazat însă pe evidentele contabile 
puse la dispoziţie de către părţi, fără a face o analiza concreta a justificărilor pentru deducerea 
acestor cheltuieli, aspect care de altfel nici nu ar intra in competenta acestuia, instanţa fiind singura 
abilitata să constate în concret incidenţa dispoziţiilor legale privind dreptul la deducere. Chiar şi într-
o atare situaţie, expertul nu expune nici măcar un punct de vedere, ci concluzionează în sensul că 
petenta are dreptul de a deduce TVA aferent acestor achiziţii. 

Din aceste considerente, instanţa, în temeiul art. 330 Cod procedură civilă a reţinut  din 
concluziile raportului de expertiză doar aspectele referitoare la lămurirea unor împrejurări de fapt, 
excluzând aprecierile expertului privind aplicarea legii, întrucât acestea exced competenţele sale. 

În ceea ce priveşte aplicarea legii, instanţa a reţinut că obligativitatea întocmirii foii de 
parcurs pentru persoanele juridice deţinătoare de vehicule este specificată prin art. 27 aliniat 2, lit. b 
din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, potrivit cărora acestea au obligaţia să elibereze 
foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursă, singurul act 
normativ care reglementează acest aspect, normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu 
referire obligativitatea foilor de parcurs fiind ulterioare naşterii raporturilor juridice. 

Potrivit art. 21 alin. 4 lit. f din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au 
la bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau 
intrării în gestiune – sunt cheltuieli nedeductibile fiscal, iar potrivit art. 145 alin. 2 lit. a din acelaşi 
act normativ, orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea 
sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile. 
 Normele metodologice pentru aplicarea art. 145 din Codul fiscal stipulează că, pentru 
exercitarea dreptului de deducere trebuie îndeplinite unele cerinţe, respectiv: bunurile urmează să fie 
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utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere, persoana impozabilă trebuie să deţină o 
factură sau un alt document legal aprobat, prin care să justifice suma taxei pe valoarea adăugată 
aferentă bunurilor achiziţionate şi să nu fie depăşită perioada prevăzută de lege. 
 Motivul pentru care organele fiscale au considerat nedeductibilă taxa aferentă acestor 
achiziţii a fost însă faptul că petenta nu a făcut dovada că a folosit combustibilul achiziţionat în 
scopul realizării de operaţiuni care dau drept de deducere, reţinând  astfel că nu este îndeplinită 
prima cerinţă prevăzută de art.145 alin.2 lit. a din Lege. 

Instanţa a avut în vedere şi faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat pe calea 
recursului în interesul legii prin Decizia nr. XIV/5.02.2007, în sensul că taxa pe valoare adăugată nu 
poate fi dedusă în situaţia în care documentele justificative prezentate nu conţin sau nu furnizează 
toate informaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare la data efectuării operaţiunii pentru care 
se solicită deducerea TVA. 

Sub acest aspect nu se poate reţine susţinerea petentei potrivit căreia în măsura în care 
autoturismul aparţine societăţii este evident că acesta este folosit in scopul desfăşurării activităţii, 
argumente ce ar echivala cu o prezumţie în sensul utilizării autoturismului de către societate pentru 
operaţiuni taxabile, aspect care ar contraveni dispoziţiilor legale anterior enunţate, respectiv art. 6 
alin.1 din Legea contabilităţii, nr. 82/1991 republicată, („orice operaţiune economico-financiară 
efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor 
în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ”) şi art. 21 alin. 4 lit. f din Codul 
fiscal, (cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la bază un document justificativ, potrivit 
legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune – sunt cheltuieli 
nedeductibile fiscal), dar și art.65 din OUG 92/2003 potrivit căruia „sarcina probei în dovedirea 
situaţiei de fapt fiscale revine contribuabilului.” 

În mod corect inspectorii fiscali au constatat lipsa unor documente justificative care să ateste 
folosirea carburanţilor achiziţionaţi în folosul unor operaţiuni taxabile, si concluzionează în sensul 
că TVA-ul pentru carburanţi a fost dedus în mod eronat. 

În referire la achiziţiile de bunuri, respectiv, maşina de tuns arbuşti, masa de tenis, lada 
frigorifica, maşina de spălat, aragaz, cazan baie, frigider, instanţa reţine ca petenta nu are drept de 
deducere a TVA. Astfel, potrivit art.145 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal „orice 
persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate 
utilizării în folosul următoarelor operaţiuni:a) operaţiuni taxabile.”In consecinţă, dacă bunurile şi 
serviciile achiziţionate sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile, orice persoană 
impozabilă înregistrată ca plătitor TVA, are dreptul să deducă TVA datorată sau achitată aferentă 
bunurilor care i-au fost livrate şi prestaţiilor de servicii care i-au fost prestate ori urmează să fie 
prestate de o altă persoană impozabilă. 

În cazul unor bunuri sau servicii facturate care nu sunt legate de obiectul de activitate al 
persoanei impozabile sau nu au fost efectuate în scopul operaţiunilor sale taxabile, TVA nu este 
deductibilă. 

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că reclamanta a dedus pe lângă TVA aferent 
activităţilor proprii şi TVA aferentă achiziţiilor de bunuri enumerate anterior, care nu au fost 
utilizate în folosul operaţiunilor sale taxabile şi nu au legătură cu obiectul său de activitate, care îl 
constituie „comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, articole de sticla si a celor pentru vopsit, 
comerţ cu ridicata de produse chimice, comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de 
construcţii şi echipamente sanitare. 

Aşa fiind, dovedindu-se în cauză că reclamanta nu are drept de deducere TVA aferentă 
acestor achiziţii, corect s-a emis decizia de impunere. 

Referitor la impozitele și taxele stabilite suplimentar și a obligaţiilor fiscale accesorii ce au 
legătura cu achiziţiile de bunuri si materiale de construcţii utilizate pentru renovarea unei clădiri, 
instanţa  a avut în vedere dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 50/2991, potrivit cărora „executarea 
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lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, 
emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren 
şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.” 
 Reclamanta a efectuat o serie de achiziţii de bunuri și materiale de construcţie, susţinând ca 
acestea au fost utilizate pentru renovarea unei clădiri, pentru care a obţinut autorizaţie de construcţie 
ulterior, respectiv la data de 12.10.2009. Având în vedere că pentru operaţiunile de extindere si 
supraetajare autorizaţia a fost emisă ulterior achiziţionării materialelor de construcţie înregistrate în 
contabilitatea societăţii, instanţa constată că în mod corect inspecţia fiscală a exclus de la deducere 
sumele aferente acestor achiziţii. 
 In lipsa unei astfel de autorizaţii, în măsura în care reclamanta ar fi probat ca aceste investiţii 
au fost realizate la clădirea in care societatea îşi desfăşoară activitatea, ar fi beneficiat de dreptul la 
deducere, ori, reclamantul nu face aceasta dovada in condiţiile art. 65, potrivit căruia „contribuabilul 
are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri 
adresate organului fiscal.”  
 În alta ordine de idei, lucrările executate nu sunt concretizate în veniturile aferente acestei 
perioade conform obiectului de activitate desfăşurat de societate, astfel încât TVA aferentă facturilor 
prin care au fost achiziţionate aceste materiale este nedeductibil.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta SC [...] SRL, criticând-o ca 
fiind nelegală şi netemeinică, sub următoarele aspecte: 

Instanţa de fond în mod eronat a înlăturat concluziile raportului de expertiză judiciara 
contabila motivând că va reține doar aspectele referitoare la lămurirea unor împrejurări de fapt, 
excluzând aprecierile expertului privind aplicarea legii, întrucât acestea exced competențele sale. În 
mod contrar celor afirmate, instanţa de fond susţine că concluziile expertului s-au bazat pe 
evidențele contabile puse la dispoziţie de către părţi, fără a face o analiză concretă a justificărilor 
pentru deducerea acestor cheltuieli. 

În opinia recurentei raportul de expertiză contabilă cuprinde răspunsurile unui specialist în 
domeniu la obiectivele stabilite de instanţa. Expertul contabil a avut în vedere toate documentele 
puse la dispoziţie de părţi. Pentru a-şi putea forma o opinie și a răspunde la obiectivele încuviinţate 
de instanţa expertul contabil a verificat în concret toate actele puse la dispoziţie de către 
contestatoare, analizându-le din punct de vedere contabil şi fiscal. 

Referitor la aprecierea instanţei că în mod corect inspectorii fiscali au înlăturat deducerea 
TVA-ului la combustibilul folosit de autoturismul Matiz în lipsa unor documente justificative, 
consideră că aceasta nu a analizat şi răspunsurile raportului de expertiza contabila. Din răspunsul la 
expertiza contabilă și din contestaţia formulată reiese că TVA-ul aferent cheltuielilor cu 
combustibilul consumat cu autoturismul Matiz este deductibil deoarece acestea au fost utilizate 
pentru aprovizionarea cu diverse materiale, pentru efectuarea plăţilor către bugetul de stat, furnizori, 
banca, împrejurări de fapt care puteau fi verificate cu uşurinţa prin compararea datelor înscrise in 
facturile pentru aprovizionare, ordinele de plata către bugetul de stat etc. Expertul contabil nu a făcut 
nicio apreciere referitoare la interpretarea legii, astfel cum a considerat instanţa, ci s-a rezumat la 
analizarea tuturor documentelor puse la dispoziţia sa de către contestatoare.  

În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri și servicii, instanţa de fond a apreciat ca TVA-ul nu 
este deductibil daca bunurile achiziţionate sau serviciile facturate nu sunt legate de obiectul de 
activitate sau nu au fost efectuate in scopul operaţiunilor sale taxabile. In opinia noastră in mod 
incorect a reţinut instanţa de fond si nu a avut in vedere faptul ca o parte din bunurile respective erau 
de natura obiectelor de inventar utilizate in scopul desfăşurării activităţii contestatoarei. Concluziile 
raportului de expertiza contabila indica faptul ca suma de 515,22 lei este nedeductibila întrucât o 
parte din bunurile achiziţionate (respectiv mingi de tenis, masa de tenis, maşina de spălat, lada 
frigorifica, aragaz) nu-si justifica utilizarea în scopul desfăşurării activităţii. 
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Referitor la impozitele și taxele stabilite suplimentar și la obligaţiile fiscale accesorii ce au 
legătura cu achiziţiile de bunuri si materiale de construcţii utilizate pentru renovarea unei clădiri, 
instanţa a reţinut, in mod incorect,  ca în lipsa unei autorizaţii care a fost obţinută ulterior nu s-a 
făcut dovada că aceste investiţii au fost realizate la clădirea în care societatea îşi desfăşura 
activitatea. În realitate, renovarea construcţiei in care contestatoarea îşi desfăşura obiectul de 
activitate făcea parte din obligaţiile SC [...] SRL conform contractelor de comodat, care au fost puse 
la dispoziţia atât a organului de control fiscal, cât și a expertului contabil. Obiectivul supraetajare și 
refuncţionalizare construcţie existentă în depozit materiale şi sediu firmă a fost realizat după ce au 
fost obţinute toate avizele și autorizaţia de construire nr.11/5987/12.10.2009. Executarea lucrărilor a 
fost asistată permanent de dirigintele de şantier, conform proceselor verbale de control a calităţii 
lucrărilor in faze determinante. Pentru realizarea si finalizarea lucrărilor de refuncţionalizare în 
termenul de 3 (trei) luni, conform contractului de lucrări, SC [...] SRL a achiziţionat materialele 
necesare timp de 3 (trei) ani si a contractat un credit pentru IMM-uri de la Banca Transilvania. Toate 
materialele achiziţionate înainte de obţinerea autorizaţiei de construire (BCA, fier beton, cherestea, 
tabla Lindab) au fost considerate ca fiind cheltuieli nedeductibile de către organul de inspecţie 
fiscala, astfel ca in final, in accepţiunea inspectorilor fiscali, costurile acceptate, respectiv 
cheltuielile deductibile, au fost avizele, autorizaţia de construire, manopera si cuie.  

La această situaţie s-a ajuns datorită faptului că inspecţia fiscala nu a verificat in detaliu toate 
documentele puse la dispoziţie, ci doar selectiv, neverificându-se și momentul la care aceste 
materiale au ieşit din gestiunea agentului economic, respectiv momentul la care acestea au fost 
efectiv folosite, nu doar data la care materialele de construcţii au intrat in gestiunea agentului 
economic. 

Faţă de toate criticile de mai sus consideră că instanţa de fond nu a ţinut cont de toate 
împrejurările de fapt si a analizat cu precădere doar motivaţia organului de inspecţie fiscala, fără a 
retine niciunul din aspectele invocate de contestatoare în susţinerea acţiunii. 

În concluzie, solicită admiterea recursului, modificarea în totalitate a hotărârii atacate şi, 
după rejudecare pe fond, să se admită contestaţia formulată şi să se dispună  anularea Deciziei 
nr.39000/11.08.2012 privind soluţionarea contestaţiei depusă de S.C. [...] S.R.L., anularea Deciziei 
de impunere nr.[...]/21.06.2012 emisa de A.N.A,F. - D.G.F.P. - Activitatea de inspecţie fiscală și a 
Dispoziţie de măsuri. 

Recursul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente: 
Potrivit art.145 (2) CF „Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă 

achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: 
a) operaţiuni taxabile”. 

În temeiul art. 21 alin. 4 lit. f din CF nu sunt deductibile: ”cheltuielile înregistrate în 
contabilitate, care nu au la bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada 
efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor”. 

În concluzie, codul fiscal instituie o regulă simplă şi anume, aceea că sunt deductibile numai 
acele cheltuieli efectuate în vederea desfăşurării activităţii societăţii (operaţiuni taxabile) şi numai 
dacă pentru fiecare cheltuială există documente justificative. 

Nu se pot reţine, în sensul celor expuse, argumente precum că, odată ce un automobil este 
proprietatea unei societăţii, concluzia este aceea că este utilizat pentru desfăşurarea activităţii 
societăţii. 

În ceea ce priveşte rolul probator al unei expertize, potrivit art. 330 şi următoarele C.pr.civ., 
instanţa poate solicita opinia unui specialist ori de câte ori este necesar. Expertul contabil 
(raportându-ne la situaţia din speţă) verifică actele contabile ale societăţii şi indică în înscrisurile 
care, în opinia sa, fac dovada efectuării unor cheltuieli în folosul operaţiunilor taxabile ale societăţii, 
însă numai instanţa de judecată este cea care apreciază dacă există înscrisuri care fac această dovadă 
şi dacă acestea întrunesc condiţiile legale pentru a fi apreciate  documente justificative. 
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În speţă, chiar recurenta recunoaşte că nu poate justifica faptul că s-a utilizat combustibilul 
pentru maşina societăţii numai în folosul operaţiunilor taxabile. În opinia recurentei o astfel de 
concluzie se desprinde din compararea  datelor înscrise in facturile pentru aprovizionare, ordinele de 
plata către bugetul de stat fără a arăta cu ce trebuie comparate aceste date (probabil cu documentul 
care atestă data achiziţionării combustibilului). Aşa cum s-a arătat, în materie fiscală este necesar a 
se depune documente justificative, nefiind suficiente concluzii, chiar dacă uneori acestea sunt logice. 

În ceea ce priveşte bunurile achiziţionate, chiar expertul a concluzionat că suma de 515, 22 
nu este deductibilă fiind utilizată pentru bunuri care nu au legătură cu obiectul de activitate al 
societăţii. 

În ceea ce priveşte celelalte bunuri achiziţionate (etajere, frigider, maşină de tuns arbuşti etc.) 
se constată că nu au legătură cu obiectul de activitate al societăţii. 

Potrivit art. 65 din OG 92/2003 care reglementează sarcina probei în stabilirea situaţiei de 
fapt fiscale: „Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor 
sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal”. 

 Simpla afirmaţie că bunurile mai sus amintite sunt utilizate în interesul operaţiunilor taxabile 
nu este suficientă în lipsa unor probe concrete: spre exemplu, existenţa unui sediu cu gazon şi 
arbuşti. 

În privinţa achiziţiilor de bunuri si materiale de construcţii, în speţă nu se contestă că acestea 
au fost realizate  anterior obţinerii autorizaţiei de construire. Aşa cum a arătat şi instanţa de fond, 
recurenta nu a făcut dovada că aceste materiale de construcţie achiziţionate înainte de obţinerea 
autorizaţiei de construire în decurs de 3 ani au fost utilizate la lucrările de amenajare a spaţiului 
necesar desfăşurării activităţii societăţii. 

 
70. Contestaţie în anulare de drept comun. Inadmisibilitate. Obligarea Comisiei 

Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor la emiterea deciziei reprezentând titlu de 
despăgubire și a ANRP la emiterea titlului de conversie. Neregularitatea procedurii de citare a 
părții. 
 

OUG nr.62/2010 
Art.317 Cod procedură civilă 

 
 Acţiunea reclamantului a fost promovată la data de 29.11.2011, după intrarea în vigoare a OUG 
nr.62/2010 care, în art.III (la data formulării acţiunii) prevedea următoarele: „Pe o perioadă de 2 ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă emiterea titlurilor de plată prevăzute în 
titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente…”. 

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, prin care se cere însăşi 
instanţei care a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să îşi desfiinţeze 
propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. 
 Contestaţia în anulare de drept comun prevăzută de art.317 Cod pr.civilă se referă la situaţia în care 
„procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost îndeplinită potrivit cu 
cerinţele legii”, precum şi la situaţia „când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziţiilor de 
ordine publică privitoare la competenţă”. 

Art. 317 alin.1 Cod pr. civilă se referă atât la situaţia în care procedura de citare a fost neregulat 
îndeplinită, cât şi la situaţia în care judecata a avut loc în lipsa totală a citării părţii.  
 Pornind de la aspectele sus relevate cuprinse în art. 317 Cod pr civilă, prima teză, şi având în vedere 
că legea face referire numai la neregularitatea procedurii de citare a părţii (în speţă pârâtul ANRP – CCSD) 
pentru ziua când s-a judecat pricina, aspect ce putea fi invocat doar în situaţia în care reclamantul nu ar fi 
fost legal citat la termenul când s-a rămas în pronunţare, Curtea reţine că, în speţă, nu sunt întrunite 
condiţiile de admisibilitate ale acestei categorii de contestaţie în anulare, atât timp cât contestatorul 
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reclamant uzitează de calea extraordinară, în numele şi pentru pârâta recurentă ANRP – CCSD, aspect 
neavut în vedere de legiuitor. 
 

Decizia civilă nr. 290/CA/13.03.2014 
                           Dosar nr. 40/36/2014 

 
 La data de 20.01.2014 reclamantul [...] a înţeles a formula în contradictoriu cu intimaţii 
A.N.R.P. şi COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA DESPĂGUBIRILOR contestaţie în 
anulare împotriva Deciziei civile nr. 786/20.05.2013, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în 
dosarul nr. 1317/36/2011*, indicând ca temei de drept aplicabil dispoziţiile cuprinse în art. 317 
alin.1 Cod pr.civilă. 
 Motivând contestaţia în anulare, învederează contestatorul în esenţă că: 
 „Procedura de citare a recurentei COMISIA CENTRALĂ pentru STABILIREA 
DESPĂGUBIRILOR, pentru data când s-a judecat recursul, nu a fost îndeplinită potrivit legii”, 
deoarece: 

La data când a fost pronunţată Decizia civilă nr.786, respectiv 20.05.2013, intrase în vigoare 
Legea nr.165/2013 care la alin.1 al art.17 statua că „În vederea finalizării procesului de restituire în 
natură sau, după caz, în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist, se constituie Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor”. 

Mai mult chiar, potrivit prevederilor art.18 alin.3 din acelaşi act normativ, susţine 
contestatoarea a rezulta cu claritate faptul că, această Comisie Naţională preia atribuţiile Comisiei 
Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor şi funcţionează până la finalizarea procesului de 
retrocedare. 

Faţă de aceste prevederi legale, apreciază contestatorul a fi evident că, potrivit principiului 
relativităţii efectelor hotărârii judecătoreşti care determină producerea efectelor hotărârii pronunţate 
într-un litigiu, numai faţă de părţile care au luat parte la judecată, era absolut necesar ca noua 
comisie, respectiv Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, să fie introdusă în cauză şi 
corect citată, pentru ca hotărârea pronunţată să-i devină opozabilă, iar prin citaţie, Comisiei 
Naţionale pentru Compensarea Imobilelor trebuia să i se comunice „termenul până la care va putea 
să arate excepţiile, dovezile şi celelalte mijloace de apărare de care înţelege să se folosească" - 
această regulă prezentând aplicabilitate deosebită în cazul procedurii contencioase, deoarece avea 
obligaţia de a lua procedura în starea în care se află la momentul introducerii în proces, actele de 
procedură ulterioare urmând a fi îndeplinite şi faţă de aceasta. 

Apreciază contestatorul că, în speţă, era obligatorie citarea Comisiei Naţionale pentru 
Compensarea Imobilelor, deoarece în materie civilă, hotărârea judecătorească nu este, în principiu, 
opozabilă acelor persoane care nu au participat la soluţionarea litigiului.  

Solicită admiterea contestaţiei în anulare, anularea hotărârii atacate, cu consecinţa reluării 
judecăţii de la cel mai vechi act de procedură efectuat în vederea pronunţării unei noi hotărâri 
neviciate. 

Prin întâmpinare intimata COMISIA NAŢIONALĂ pentru COMPENSAREA 
IMOBILELOR, în calitate de continuatoare a COMISIEI CENTRALE pentru STABILIREA 
DESPĂGUBIRILOR a solicitat, pe cale de excepţie, respingerea contestaţiei în anulare ca fiind 
inadmisibilă, având în vedere faptul că contestaţia în anulare nu se încadrează în motivele prevăzute 
de Codul de procedură civilă, mai mult decât atât, lipsa procedurii de citare ar fi constituit temeiul 
unei asemenea contestaţii, dacă reclamantul însuşi nu ar fi fost în mod legal citat, pentru termenul 
stabilit de soluţionare a recursului. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.317 alin.1 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în 
sensul respingerii contestaţiei în anulare ca nefondată, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 
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Prin acţiunea adresată Curţii de Apel Constanţa şi înregistrată sub nr.1317/36/29.11.2011, 
reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâtele A.N.R.P. şi COMISIA CENTRALĂ pentru 
STABILIREA DESPĂGUBIRILOR a solicitat: 

- obligarea pârâtelor la emiterea Deciziei şi Titlului de conversie pentru plata de 
despăgubiri în cuantum de 13.074.120 lei, stabilit prin Raportul de evaluare nr.718/2011 la 
comanda pârâtei, în termen de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, 
cu motivaţia în esenţă că: 

Prin cererea adresată Comisiei Locale de Fond Funciar, jud. Timiş, în baza Legii nr.18/1991 
şi a Legii nr.247/2005, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 
20,9673 ha situată în comuna …, jud. Timiş şi a fost validat pe anexa 23 prin Hotărârea Comisiei 
Judeţene Timiş, nr.33/68/2010. 
 Comisia Locală şi cea judeţeană, nemaiavând teren pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate în natură, conform dispoziţiilor Legii nr.247/2005 Titlul VII, a înaintat dosarul, în 
vederea acordării de despăgubiri de către ANPR – CCSD. 
 Reclamantul mai arată că, deşi a întreprins mai multe demersuri pe lângă aceste autorităţi, în 
sensul urgentării şi soluţionării cererii sale conform legii, acestea au rămas fără rezultat, iar prin 
notificarea înregistrată sub nr.73/12.09.2011 a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din 
Legea nr.554/2004. 
 Totodată se arată că pârâtele refuză nejustificat emiterea deciziei şi a titlului de conversie 
pentru plata de despăgubiri în cuantum de 13.076.120 lei, stabilit prin Raportul de evaluare 
nr.718/2011 întocmit la cererea sa de S.C [...] S.R.L., iar împrejurarea că, în cursul anului 2011 nu 
au fost convocate decât două şedinţe ale Comisiei Centrale, arată că procesul de acordare a 
despăgubirilor se desfăşoară necorespunzător, conducând la crearea de prejudicii persoanelor 
îndreptăţite. 
 Prin Sentinţa civilă nr.185/CA/05.04.2012, Curtea de Apel Constanţa admite în parte 
acţiunea, dispunând obligarea pârâtei COMISIA CENTRALĂ pentru STABILIREA 
DESPĂGUBIRILOR la emiterea în favoarea reclamantului a deciziei reprezentând titlu de 
despăgubire pentru suma de 13.074.120 lei, în termen de 30 de zile de la rămânerea 
irevocabilă a hotărârii, respingând cererea reclamantului de emitere a titlului de  conversie 
pentru plata de despăgubire de către A.N.P.R. 
 Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs intimata COMISIA CENTRALĂ pentru 
STABILIREA DESPĂGUBIRILOR, criticând soluţia pronunţată de instanţa de fond sub 
aspectul nelegalităţii şi netemeiniciei, recursul fiind înregistrat la ÎCCJ  sub nr. 
1317/36/18.05.2012. 

Prin Încheierea nr.1686/25.02.2013, ÎCCJ a dispus în sensul scoaterii de pe rol a cauzei, 
trimiţând dosarul pe cale administrativă Curţii de Apel Constanţa – Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, instanţa devenită competentă să soluţioneze recursul, faţă de prevederile 
art.XXIII alin.2 şi alin.4 din Legea nr. 2/2013. 

Primind cauza spre soluţionare, Curtea de Apel Constanţa a procedat la înregistrarea 
acesteia sub nr.1317/36/2011* la data de 02.04.2013, şi examinând motivele de recurs, a constatat 
că hotărârea instanţei de fond a fost atacată pentru următoarele motive: 

În cadrul procedurii administrative prevăzute de Titlul VII din Legea nr.247/2005, sunt 
parcurse mai multe etape - etapa transmiterii şi a înregistrării dosarelor, urmată de etapa 
analizării dosarelor de către Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sub 
aspectul posibilităţii restituirii în natură a imobilului şi etapa evaluării, etapă în care, dacă, după 
analizarea dosarului, se constată că în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, 
dosarul va fi transmis, evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii 
raportului de evaluare, procedura finalizându-se prin emiterea de către Comisia Centrală a deciziei 
reprezentând titlul de despăgubire şi valorificarea acestui titlu în condiţiile prevăzute de Capitolul V, 
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Secţiunea I intitulată "Valorificarea titlurilor de despăgubire", introduse de pct.26 din O.U.G 
nr.81/2007, în cuprinsul Titlului VII din Legea nr.247/2005. 
 În speţă, a învederat recurenta că, după înregistrarea dosarului având nr. 23045/FFCC/2011, 
s-a procedat la analizarea dosarului din punct de vedere al legalităţii respingerii cererii de restituire 
în natură al terenului revendicat, iar ulterior dosarul a fost repartizat în şedinţa Comisiei Centrale 
pentru Stabilirea Despăgubirilor, societăţii de evaluare S.C. [...] S.R.L., pentru ca la data de 
11.07.2011 raportul de evaluare să fi fost transmis şi înregistrat cu nr.23376/R/2011. 
 Arată recurenta pârâtă că, în urma verificărilor, s-a constatat că la raportul de evaluare nu s-
au formulat obiecţiuni, astfel încât dosarul a fost inclus pe lista de propuneri de analiză în vederea 
emiterii deciziei reprezentând titlul de despăgubire, pentru şedinţa Comisiei Centrale din 
09.03.2012, când nu s-a întrunit cvorumul necesar finalizării, stadiul dosarului rămânând acelaşi, 
fiind înscris pe lista de propuneri pentru următoarea şedinţă a C.C.S.D. 
 Aşadar, dosarul reclamantului se află în derularea procedurii administrative prevăzută de 
Titlul VII din Legea nr.247/2005, procedură ce se va finaliza prin emiterea de către C.C.S.D. a 
deciziei, reprezentând titlul de despăgubire. 

Se arată, de asemenea, că potrivit OUG nr.4/13.03.2012, se suspendă, pe o perioadă de 6 
luni, emiterea titlurilor de despăgubire, a titlurilor de conversie, precum şi procedurile privind 
evaluarea imobilelor, pentru care se acordă despăgubiri, prevăzute de titlul VII  din Legea 
nr.247/2005. 
 În contextul în care trimiterea la evaluare şi emiterea titlului de despăgubire a fost 
suspendată, recurenta pretinde că nu poate acţiona în afara cadrului legal, apreciind că instanţa de 
fond a obligat în mod netemeinic direct la emiterea deciziei cuprinzând cuantumul despăgubirilor, 
cu trecerea peste etapele administrative, deşi executarea obligaţiei stabilite de instanţă, nu mai 
depinde în totalitate de această entitate, astfel cum rezultă şi din prevederile art.16 Titlul VII din 
Legea nr.247/2005 şi 16.12 – 16.14 din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr.1095/2005. 
 Prin concluzii scrise intimatul reclamant [...] a solicitat respingerea recursului CCSD şi 
admiterea recursului privind obligarea ANRP la emiterea titlului de conversie, deşi se constată că 
reclamantul nu a formulat cale de atac împotriva sentinţei civile nr.185/CA din 05.04.2012. 

În recurs, instanţa a invocat din oficiu, în şedinţa publică din data de 13.05.2013, excepţia 
prematurităţii acţiunii, intimatul reclamant depunând concluzii scrise la dosar în acest sens. 

Prin Decizia civilă nr. 786/20.05.2013, Curtea de Apel admite recursul, dispunând 
modificarea în parte a hotărârii atacate în sensul că s-a admis excepţia prematurităţii acţiunii, 
respingându-se cererea de obligare a pârâtei la emiterea în favoarea reclamantului, a deciziei 
reprezentând titlu de despăgubire, ca prematură. Totodată a menţinut soluţia în privinţa 
titlului de conversie, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Acţiunea reclamantului, având ca obiect obligarea pârâtei COMISIA CENTRALĂ pentru 
STABILIREA DESPĂGUBIRILOR la emiterea deciziei reprezentând titlu de despăgubire şi 
obligarea pârâtei A.N.R.P. la emiterea titlului de conversie, a fost promovată la data de 29.11.2011, 
după intrarea în vigoare a OUG nr.62/2010, care, în art.III (la data formulării acţiunii) prevedea 
următoarele: „Pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 
se suspendă emiterea titlurilor de plată prevăzute în titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente…”. 
 Se mai reţine că, la data pronunţării hotărârii, 05.04.2012, intrase în vigoare OUG 
nr.4/13.03.2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar 
aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, care în cuprinsul articolului unic prevăd: „La data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă, până la data de 15 mai 2013, emiterea 
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titlurilor de despăgubire, a titlurilor de conversie, precum şi procedurile privind evaluarea 
imobilelor pentru care se acordă despăgubiri, prevăzute de titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare”. 
 În consecinţă, având în vedere şi faptul că precizarea reclamantului în legătură cu cadrul 
procesual şi obiectul acţiunii a intervenit ulterior intrării în vigoare a OUG nr.4/2012 aprobată cu 
modificări prin Legea nr.117/2012, iar norma menţionată a fost luată în contextul implementării 
hotărârii-pilot pronunţate de către CEDO în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, 
astfel cum rezultă din preambul, Curtea a apreciat că măsura suspendării emiterii titlurilor de 
despăgubire şi a titlurilor de conversie nu poate fi înlăturată, reţinând că o condiţie necesară pentru 
exercitarea acţiunii civile şi pentru dobândirea calităţii de parte, este aceea a afirmării unui drept, 
dreptul trebuind să îndeplinească anumite condiţii: să fie recunoscut şi ocrotit de lege, să fie 
exercitat potrivit scopului economic şi social pentru care a fost recunoscut de lege, să fie exercitat cu 
bună-credinţă, să fie actual, să nu fie supus unui termen sau unei condiţii suspensive, adică să fie un 
drept corespunzător unei obligaţii exigibile. 

În acest context, reţine instanţa de control că, dacă dreptul nu este actual, acţiunea este 
prematură şi poate fi exercitată numai la momentul împlinirii termenului sau condiţiei suspensive. 

Conform prevederilor art.16 titlul VII din Legea nr.247/2005, incidente cauzei de faţă,  
   “Alin.1 - Deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a 
cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale 
învestite cu soluţionarea notificărilor şi în care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca 
despăgubire, însoţite, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi 
întreaga documentaţie aferentă acestora, …., se predau pe bază de proces-verbal de predare-
primire Secretariatului Comisiei Centrale…  

Alin.21 - Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale vor fi centralizate pe judeţe 
la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect către Secretariatul Comisiei Centrale 
pentru Stabilirea Despăgubirilor,… . 
     Alin.4 - Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de 
despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor prevăzute la alin. 
(1) şi (2) în privinţa verificării legalităţii respingerii cererii de restituire în natură. 

Alin.5-  Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor …, în care, în 
mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, 
evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare. 
  Alin.7-  În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei 
reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare”. 
     Reţine curtea că dosarul reclamantului nr.23045/FFCC/2011 se află în etapa ulterioară 
evaluării, pe lista de propuneri de analiză în vederea emiterii deciziei reprezentând titlu de 
despăgubire, procedură suspendată, astfel cum s-a arătat anterior şi, în consecinţă, obligaţia stabilită 
de lege în sarcina pârâtei COMISIA CENTRALĂ pentru STABILIREA DESPĂGUBIRILOR este, 
la momentul pronunţării hotărârii recurate, o obligaţie neajunsă la termen, ceea ce conferă dreptului 
corelativ al reclamantului, un caracter de drept afectat de modalitatea termenului suspensiv, care nu 
poate fi exercitat până la împlinirea acestui termen. 

Împrejurarea că dosarul a fost înregistrat la Comisia Centrală anterior intrării în vigoare a 
O.U.G. nr.4/2012, reţine instanţa de control a nu prezenta relevanţă în cadrul analizei exercitării 
dreptului de a cere emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, atâta vreme cât, procedura 
evaluării şi a emiterii titlurilor de despăgubire a fost oprită temporar prin voinţa legiuitorului. 

A proceda în sens contrar înseamnă a da naştere unor situaţii juridice discriminatorii între 
persoanele îndreptăţite aflate în situaţii similare, numai în raport cu momentul declanşării 
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demersului judiciar, apreciază Curtea, sens în care s-au avut în vedere şi considerentele reţinute de 
instanţa de control constituţional în cadrul Deciziei nr.723/05.07.2012, conform cărora “soluţia 
legislativa criticata reprezintă o norma temporara (titlul ordonanţei precizând faptul că priveşte 
masuri temporare in vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din 
titlul VII al Legii nr. 247/2005), care nu aduce atingere înseşi substanţei dreptului la valorificarea 
titlurilor de despăgubire, obligaţia statului urmând a se executa după expirarea perioadei de 6 luni 
(prelungit prin Legea nr.117/2012), prin aceasta titularul dreptului la despăgubire nefiind nevoit sa 
suporte o sarcina excesiva si disproporţionată, astfel cum susţine autorul excepţiei ”.  

Aşa fiind, arată instanţa de control, Curtea Constituţională a constatat că: “măsurile stabilite 
prin actul normativ criticat sunt in acord cu dispoziţiile constituţionale si convenţionale referitoare 
la ocrotirea proprietăţii, de vreme ce urmăresc un scop legitim - echilibrul bugetar al unui stat aflat 
in criza economica - si sunt proporţionale, având in vedere marja mare de apreciere a statului in 
domeniul politicilor economice si sociale, precum si echilibrul realizat de către stat prin masurile 
respective “.  

“Acordarea unui interval de timp in vederea identificării de către statul roman a unor soluţii 
financiare privind continuarea procesului de acordare a despăgubirilor justifica adoptarea 
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 “, act emis in contextul implementării Hotărârii-
pilot pronunţate de către CEDO in Cauza Maria Atanasiu si alţii împotriva României. 
 Faţă de argumentele expuse, Curtea a dispus în sensul admiterii recursului, modificând în 
parte sentinţa civilă recurată, în sensul că a admis excepţia prematurităţii şi a respins cererea de 
obligare a pârâtei CCSD la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, ca prematură, 
menţinând soluţia instanţei de fond cu privire la cererea de obligare a ANRP la emiterea titlului de 
conversie, aceasta nefăcând obiectul criticii recurentei pârâte. 

Acestea sunt condiţiile în care contestatorul [...] a înţeles a deduce judecăţii contestaţia în 
anulare înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr. 40/36/20.01.2014, cu indicarea 
temeiului de drept prevăzut de art.317 alin.1 Cod pr.civilă, cu motivaţia sus relevată. 

Procedând la examinarea susţinerilor făcute de contestator, prin prisma probatoriului 
administrat, văzând şi dispoziţiile art.317 alin.1 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul 
respingerii contestaţiei în anulare, ca nefondată, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, prin care se cere 
însăşi instanţei care a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să îşi 
desfiinţeze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. 

Codul de procedură civilă reglementează două categorii de contestaţii în anulare, şi 
anume: 

- contestaţia în anulare de drept comun, prevăzută de art.317 Cod pr.civilă şi 
 - contestaţia în anulare specială, prevăzută de art.318 Cod pr.civilă, 
acestea deosebindu-se prin motivele pentru care pot fi introduse, precum şi prin condiţiile de 
admisibilitate. 
 Astfel, contestaţia în anulare de drept comun prevăzută de art.317 Cod pr.civilă se referă 
la situaţia în care „procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost 
îndeplinită potrivit cu cerinţele legii”, precum şi la situaţia „când hotărârea a fost dată de 
judecători cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă”. 
 În alin. final al art.317 Cod pr.civilă, reţine Curtea că legiuitorul a înţeles a statua asupra 
faptului că „contestaţia poate fi primită pentru motivele mai sus arătate, în cazul când aceste 
motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanţa le-a respins pentru că aveau nevoie de 
verificări de fapt, sau dacă recursul a fost respins fără ca el să fi fost judecat pe fond”. 
 Aşa fiind, şi procedând la examinarea dispoziţiilor legale referitoare la contestaţia în anulare, 
Curtea reţine : 
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Art. 317 alin.1 Cod pr. civilă se referă atât la situaţia în care procedura de citare a fost 
neregulat îndeplinită, cât şi la situaţia în care judecata a avut loc în lipsa totală a citării părţii.  
 Pornind de la aspectele sus relevate cuprinse în art. 317 Cod pr civilă, prima teză, şi având 
în vedere că legea face referire numai la neregularitatea procedurii de citare a părţii (în speţă 
pârâtul ANRP – CCSD) pentru ziua când s-a judecat pricina, aspect ce putea fi invocat doar în 
situaţia în care reclamantul nu ar fi fost legal citat la termenul când s-a rămas în pronunţare, 
Curtea reţine că, în speţă, nu sunt întrunite condiţiile de admisibilitate ale acestei categorii de 
contestaţie în anulare, atât timp cât contestatorul reclamant uzitează de calea extraordinară, în 
numele şi pentru pârâta recurentă ANRP – CCSD, aspect neavut în vedere de legiuitor. 

Concluzionând, Curtea apreciază în sensul respingerii contestaţiei în anulare de drept 
comun, cu temei indicat art.317 alin.1 Cod pr. civilă, ca nefondată, nefiind întrunite condiţiile de 
admisibilitate prevăzute de lege.  

 
71. Contestaţie în anulare. Invocarea omisiunii instanţei de recurs de a cerceta unul 

dintre motivele de casare. 
 

Art.318 din vechiul Cod de procedură civilă 
Art. 304 pct. 1 - 9 Cod de procedură civilă 

Cauza Ryabikh c. Rusiei 
Cauza Mitrea c. României 

 
Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată nu pentru analizarea 

temeiniciei sau legalităţii deciziei contestate, ci pentru retractarea acesteia în cazurile expres prevăzute de 
lege.  

Arătând că hotărârea instanţei de recurs poate fi retractată când instanţa „a omis din greşeală să 
cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare", textul are în vedere acele situaţii în care 
partea, prin recursul declarat, fie sub forma enunţiativă, fie prin dezvoltarea criticilor, a înţeles să invoce 
mai multe din motivele de recurs prevăzute de dispoziţiile art. 304 pct. 1 - 9 C.proc.civ., iar instanţa, din 
greşeală, a analizat doar parte dintre acestea. 

Contestaţia în anulare întemeiată pe art. 318 C.pr.civ. poate fi admisă doar dacă instanţa de recurs 
nu a analizat deloc un motiv de casare ori de modificare, deci când nu a răspuns prin considerente deloc 
respectivului motiv de casare. Ori, tocmai o asemenea omisiune ar putea constitui, după împrejurări, chiar o 
încălcare a dreptului la un proces echitabil, care presupune ca motivele şi mijloacele de apărare ale părţilor 
să fie analizate în substanţă, chiar daca această analiză nu presupune un răspuns detaliat la fiecare 
argument. 

 
Decizia civilă nr. 462/CA/30.04.2014 

                           Dosar nr. 161/36/2014 
 

 Prin cererea înregistrată sub nr. 161/36/10.03.2014 la Curtea de Apel Constanţa, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Constanţa a formulat contestaţiei în anulare 
împotriva deciziei civile nr. 2655/25.09.2013 pronunţată de această instanţă. 
 În motivarea cererii arată că instanţa de recurs a omis să cerceteze unul dintre motivele de 
casare invocat la filele 6 şi 7 în cererea de recurs, în sensul că intimata reclamantă nu avea calitatea 
de cadru militar la data disponibilizării, ci de personal contractual, nu trebuia să se facă aplicarea 
prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi a celorlalte norme invocate în 
decizie. 

În drept a invocat dispoziţiile art. 497-500 Cod pr.civilă. 
Solicită admiterea contestaţiei în anulare cu consecinţa casării deciziei pronunţată de instanţa 

de recurs.  
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La data de 28.04.2014 contestatorul a transmis prin fax note de şedinţă prin care a arătat că 
raportat la natura strict administrativă a actului prin care intimatei i-au încetat raporturile de serviciu, 
ordinul nr. 13533/I/29.08.2011, în mod greşit, în motivarea deciziei atacate în ceea ce priveşte 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile, Curtea a reţinut că 
între părţi este un raport de dreptul muncii, guvernat de Codul muncii, dispoziţii ce nu impun pentru 
admisibilitatea sesizării instanţei parcurgerea unei proceduri prealabile.  

 Tocmai pentru că nu s-a judecat cauza în condiţiile limitativ indicate de prevederile Legii nr. 
554/2004,  prin decizia nr. 119/CM/12.12.2012 Curtea de Apel Constanţa a dispus casarea hotărârii 
pronunţată în dosarul nr. 13306/118/2011 şi trimiterea cauzei spre competentă soluţionare la Secţia 
de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Constanţa, care prin sentinţa civilă nr. 
3217/05.06.2013 a admis cererea de anulare a ordinului Inspectorului Şef invocând Legea nr. 
554/2004 şi stabilind totodată natura evident administrativă a actului suspus controlului judiciar. 

Cum a fost stabilit clar prin înscrisurile indicate faptul că actul dedus judecăţii are un caracter 
vădit administrativ apreciază că în ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru 
neîndeplinirea procedurii prealabile la care face referire decizia atacată trebuia ca în recurs să fie cu 
atât mai mult avute în vedere şi respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, impunându-se deci, casarea hotărârii atacate pentru motivele arătate. 

Examinând contestaţia în anulare formulată în temeiul art.318 Cod de procedură civilă, 
Curtea constată că este nefondată, pentru următoarele considerente: 

Prin decizia civilă nr. 1655/CA/25.09.2013 contestată Curtea de Apel Constanţa a respins ca 
nefondat recursul declarat de pârâtul ISU DOBROGEA AL JUDEŢULUI CONSTANŢA, împotriva 
Sentinţei civile nr. 3217/05.06.2013 pronunţate de Tribunalul Constanţa în dosarul 
nr.13306/118/2011*, în contradictoriu cu intimata reclamantă [...]. 
          Prealabil, Curtea remarcă că deşi decizia solicitată a fi anulată de către contestator a fost 
pronunţată sub imperiul vechiului cod de procedură civilă, în cauză sunt invocate dispoziţiile art.497 
– 500 din NCPC, dispoziţii care nu au nici o legătură cu contestaţia în anulare, pe de o parte, pentru 
că vizează calea de atac a recursului, iar pe de altă parte, pentru că sunt incidente dispoziţiile art.318 
din vechiul cod de procedură civilă. 
          În cauză s-a invocat drept temei de fapt al contestaţiei omisiunea instanţei de recurs de a 
examina un motiv de recurs, respectiv cel vizând calitatea de personal contractual al intimatei 
nicidecum de funcţionar public. 

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată nu pentru 
analizarea temeiniciei sau legalităţii deciziei contestate, ci pentru retractarea acesteia în cazurile 
expres prevăzute de lege.  

Potrivit prevederilor art. 318 C.proc.civ. hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu 
contestaţie în anulare când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, 
respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre 
motivele de modificare sau de casare." 

Arătând că hotărârea instanţei de recurs poate fi retractată când instanţa „a omis din greşeală 
să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare", textul are în vedere acele situaţii 
în care partea, prin recursul declarat, fie sub forma enunţiativă, fie prin dezvoltarea criticilor, a 
înţeles să invoce mai multe din motivele de recurs prevăzute de dispoziţiile art. 304 pct. 1 - 9 
C.proc.civ., iar instanţa, din greşeală, a analizat doar parte dintre acestea. 

În atare situaţie, partea este îndreptăţită ca, pe calea contestaţiei în anulare, să obţină răspuns 
şi la motivul/motivele de casare ori de modificare pe care instanţa de recurs a omis a le examina prin 
decizia pronunţată. 

În speţă, se constată că prin recursul declarat împotriva Sentinţei civile  nr.3217/05.06.2013 a 
Tribunalului Constanţa a fost invocat un singur motiv de nelegalitate, respectiv cel prevăzut de 
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art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă, motiv care a fost examinat prin Decizia civilă nr. 
1655/CA/25.09.2013, astfel că nu se poate reţine incidenţa dispoziţiilor art.318. 

Pentru a putea conduce la retractarea soluţiei pronunţate în mod irevocabil, este necesar ca 
motivele invocate în recurs şi care nu au fost analizate de instanţă să fie relevante pentru 
soluţionarea cauzei, fiind apte să conducă la o altă soluţie.  

În cauza MITREA vs. Romania, 26105/03, la 29 iulie 2008 Curtea Europeana a Drepturilor 
Omului a apreciat că o cale extraordinara de atac, fie ea şi introdusă de una din părţile procesului, nu 
poate fi admisă pentru simplul motiv că instanţa, a cărei hotărâre este atacată, a apreciat greşit 
probele sau a aplicat greşit legea, în absenţa unui “defect fundamental” care poate conduce la 
arbitrariu. 

Contestaţia în anulare întemeiată pe art. 318 C.pr.civ. poate fi admisă doar daca instanţa de 
recurs nu a analizat deloc un motiv de casare ori de modificare, deci când nu a răspuns prin 
considerente deloc respectivului motiv de casare.  Ori, tocmai o asemenea omisiune ar putea 
constitui, după împrejurări, chiar o încălcare a dreptului la un proces echitabil, care presupune ca 
motivele şi mijloacele de apărare ale părţilor să fie analizate în substanţă, chiar daca această analiză 
nu presupune un răspuns detaliat la fiecare argument. 
 Potrivit jurisprudenţei sale CEDO a reţinut că art.6 alin.1 din Convenţie obligă instanţele să-
şi motiveze deciziile, dar nu se poate cere să se dea un răspuns detaliat la fiecare argument 
(Hotărârea din 9 decembrie 1994 în cazul Ruiz Torija contra Spanie) şi drept urmare lipsa unui 
răspuns detaliat pentru fiecare argument invocat în recurs nu constituie motiv de contestaţie în 
anulare.  

De altfel, aici doctrina şi jurisprudenţa, în consens cu jurisprudenţa CEDO, apreciază că 
omisiunea cercetării unui motiv de recurs nu poate fi reţinută atunci când instanţa de recurs a grupat 
argumentele subsumate motivului de casare, şi a răspuns printr-un considerent unic. 

CEDO a reamintit constant că principiul securităţii raporturilor juridice implică respectarea 
principiului res iudicata, conform căruia nici o parte nu este îndreptăţită să solicite o revizuire a unei 
hotărâri definitive şi irevocabile, obligatorii, şi, mai ales, nu în scopul de a obţine o rejudecare şi o 
nouă analiză a cauzei. Puterea de control a instanţelor ierarhic superioare trebuie exercitată pentru a 
corecta erorile justiţiei, iar nu pentru a se efectua o nouă analiză a cauzei.  

Calea de atac nu trebuie să constituie un apel deghizat, iar posibilitatea de a exista două 
opinii diferite asupra obiectului cauzei nu constituie un temei pentru reexaminare. O excepţie de la 
această regulă se admite numai atunci când este justificată de circumstanţe riguroase şi de substanţa 
(cauza Ryabikh c. Rusiei).  

În speţă, Curtea constată că instanţa de recurs a examinat motivul de recurs invocat, 
răspunzând tuturor argumentelor care au fost expuse de recurent în susţinerea căii de atac formulate 
împotriva Sentinţei civile nr. 3217/05.06.2013 a Tribunalului Constanţa. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că motivele invocate de 
contestatoare pentru retractarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile nu sunt întemeiate, motiv 
pentru care contestaţia va fi respinsă ca nefondată. 

 
72. Contestaţie decizie de încadrare în grad de handicap. Expertiză pentru stabilirea 

capacităţii psihice şi evaluarea stării de sănătate a reclamantului şi nu a gradului de handicap. 
 

Art. 26 lit. d şi e din Ordinul nr.1134/255/2000 
Ordinul nr.762/MMFES/1992/MSP 

 
Concluziile raportului de expertiză se referă doar la starea de sănătate şi capacitatea psihică a 

reclamantului, cu privire la care se constată că este „suferind psihic, prezentând Retard mintal sever cu 
tulburări severe de comportament: dependenţă socială”, stabilind doar un diagnostic. 
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Cu ocazia expertizării medico – legale psihiatrice la INML – M. Minovici  au fost efectuate 
investigaţii complementare, care au condus, coroborat cu celelalte date anterioare reţinute în analiză, la 
concluzia că reclamantul prezintă retard mintal sever şi tulburări grave de comportament, cu tendinţe 
heteroagresive, fiind dependent social şi necesitând supravegherea permanentă, cu o funcţionare intelectuală 
globală la limita inferioară a retardului mintal sever, QI necuantificabil. 

Ţinând seama de caracterul amplu al investigaţiilor efectuate la nivelul Comisiei de Nouă Expertiză 
Medico – Legală Psihiatrică, de faptul că, în ce priveşte constatările acesteia, sunt coroborate cu situaţia de 
fapt rezultată din ansamblul probelor administrare în cauză (declaraţia tatălui, examen medical medic [...] 
etc.), Curtea consideră că acestea reflectă starea de sănătate mentală a reclamantului şi ca atare, în mod 
corect au servit ca temei de fapt al hotărârii recurate. 

Această constatare asupra stării de sănătate a reclamantului a condus la corecta apreciere a primei 
instanţe cu privire la gradul de handicap ale cărui criterii medico- psiho – sociale le îndeplineşte acesta, în 
concret cu privire la gradul de handicap grav – nerevizuibil), în conformitate cu condiţiile şi cerinţele 
prevăzute de Ordinul comun nr. 762/MMFES/1992/MSP. 

 
Decizia civilă nr. 15/CA/09.01.2014 

                           Dosar nr. 7269/118/2011* 
 

Prin sentinţa civilă nr.3764/17.09.2013 s-a dispus: 
„Admite acţiunea formulată de  reclamantul [...] prin curator [...], domiciliat în  …, judeţul 

Constanţa, în contradictoriu cu pârâţii DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI ŞI PERSOANELOR ADULTE, cu sediul în Constanţa, str. Decebal 
nr.22, judeţul Constanţa,  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală de 
Protecţie a Persoanelor cu Handicap – Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, 
cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, sector 1. 
  Anulează decizia de încadrare în grad de handicap nr. 3390/22.03.2011 emisă de pârâta 
Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi obligă această  pârâtă să emită 
decizie de încadrare  a reclamantului [...] în grad de handicap grav.  
 Respinge acţiunea formulată împotriva pârâtei  D.G.A.S.P.C. Constanţa, ca fiind formulată 
împotriva unei persoane fără calitate procesuală”. 

Tribunalul a reţinut următoarele : 
La data de 13.09.2013 a fost depus la dosar Raportul de Nouă Expertiză medico – legală 

psihiatrică nr. …/03.09.2013 întocmit de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. 
 Analizând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta D.G.A.S.P.C. 
Constanţa, tribunalul o constată întemeiată urmând a o admite, având în vedere că această 
instituţie nu are competenţe cu privire la evaluarea persoanelor şi încadrarea acestora în grad de 
handicap, atribuţie ce revine Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi din 
cadrul Consiliului Judeţean Constanţa. 
 De asemenea, pârâta D.G.A.S.P.C. Constanţa nu se legitimează procesual pasiv şi raportat 
la obiectul acţiunii, respectiv anularea Deciziei nr. 3390/22.03.2011 emisă de Comisia Superioară 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, raportul juridic litigios având ca părţi reclamantul, 
destinatarul deciziei contestate, şi Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, emitenta acestei decizii. 
 Faţă de aceste considerente, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Persoanelor Adulte Constanţa şi a 
fost respinsă  acţiunea faţă de această pârâtă. 

Prin certificatul nr. …/10.02.2011 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulţi din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa în dosarul nr. 1563 a fost stabilită 
încadrarea în grad de handicap accentuat – 2 (doi) a reclamantului cu cod de boală F71, tip 
handicap 5, deficienţă  funcţională accentuată. 
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Reclamantul a formulat contestaţie la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu Handicap Bucureşti, care în urma analizării documentelor din dosarul medical, prin decizia nr. 
3390/20.03.2011, confirmă concluziile comisiei teritoriale de neîncadrare în grad de handicap, 
respectiv încadrarea în grad de handicap accentuat – 2 (doi) a reclamantului cu cod de boală F71, 
tip handicap 5, deficienţă  funcţională accentuată. 

Potrivit Raportul de Nouă Expertiză medico – legală psihiatrică nr. A6/11042/12/03.09.2013 
întocmit de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” reclamantul [...] este suferind 
psihic prezentând Retard mintal sever cu tulburări severe de comportament; dependenţă socială. 

Prin acelaşi raport s-a mai concluzionat că reclamantul suferă de retard mintal şi tulburări 
grave de comportament cu tendinţe heteroagresive, fiind dependent social şi necesitând 
supraveghere permanentă. 

De asemenea, prin acelaşi raport s-a constatat că aptitudinile adaptive sunt sever 
defectuoase în mai multe domenii de funcţionare – nu poate desfăşura independent sarcini 
gospodăreşti simple (ordine în cameră, dus gunoiul) sau activităţi legate de îngrijirea personală (nu 
ştie să se îmbrace, nu ştie să facă duş, incontinenţă mixtă – nu merge la toaletă decât dacă este 
îndemnat şi ajutat să se dezbrace şi nu ştie să folosească hârtia igienică), nu cunoaşte locuinţa, nu 
cunoaşte adresa, nu ştie să se întoarcă acasă, nu poate iniţia sau întreţine relaţiiu de comunicare cu 
alte persoane, este irascibil şi are un comportament imprevizibil, manifestând tendinţa la răspuns 
agresiv la frustrări sau incitaţii minore, date, observaţii în raport de care se poate aprecia o 
funcţionare intelectuală globală la limita inferioară a retardului mintal sever, QI necuantificabil.  

Anterior emiterii certificatului nr. …/10.02.2011 de către Comisia de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa în dosarul nr. 
1563, prin certificatul de încadrare în grad de handicap nr. …/30.08.2003 a fost stabilită 
încadrarea în grad de handicap grav  – 1 (unu), nerevizuibil  a reclamantului cu diagnosticul retard 
mintal sever QI=21, cod handicap 5, deficienţă  funcţională gravă.  

Criteriile medico-psihosociale dispuse de Legea nr. 448/2006, aprobate prin Ordinul comun 
nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSP, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
885bis/27.12.2007, reglementează la Cap. 1: Funcţiile mentale, subcap.I EVALUAREA GRADULUI 
DE HANDICAP LA PERSOANELE CU DEZVOLTARE INCOMPLETĂ A FUNCŢIILOR MENTALE 
ŞI PSIHOSOCIALE(Se referă la retardul mintal şi tulburarea autistă) 

Potrivit acestui ordin, întârzierea mintală este caracterizată prin funcţionare intelectuală 
semnificativ sub medie (un QI sub 70 cu debut înaintea vârstei de 18 ani), precum şi prin deficite 
sau deteriorări concomitente în activitatea adaptivă în cel puţin doua din următoarele domenii: 
comunicare, autoîngrijire, viaţa de familie, aptitudini sociale uz de resursele comunităţii, 
autoconducere, aptitudini şcolare funcţionale, timp liber, sănătate şi siguranţă. 

În raport de afecţiunile reclamantului aşa cum au fost acestea constatate prin Raportul de 
Nouă Expertiză medico – legală psihiatrică nr. …/03.09.2013 întocmit de Institutul Naţional de 
Medicină Legală „Mina Minovici”, Tribunalul a apreciat  că reclamantul îndeplineşte însă 
condiţiile şi cerinţele prevăzute în criterii atât sub aspect medical, cât şi sub aspect socio – 
funcţional, în sensul că se încadrează în deficienţă gravă, handicap grav, necesitând asistent 
personal. 

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea  a constatat întemeiată acţiunea 
reclamantului, anulând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. …/22.03.2011 emisă de 
pârâta Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi obligând  această  
pârâtă să emită decizie de încadrare a reclamantului [...] în grad de handicap grav.  

Împotriva acestei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor art. 301 – 303 (V) Cod procedură 
civilă a declarat recurs pârâtul MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE, solicitând modificarea sentinţei recurate, în sensul respingerii ca 
nefondate a acţiunii formulate în contencios administrativ împotriva deciziei de încadrare în grad de 
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handicap nr. …/22.03.2011, emisă de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, pentru următoarele motive de nelegalitate: 

Astfel, se apreciază că prima instanţă de judecată a făcut o greşită aplicare a legii, în sensul 
aplicării legii, în sensul încălcării art. 26 din Ordinul comun al Ministrului Justiţiei şi al Ministrului 
Sănătăţii şi Familiei nr.1134/255/2000, administrând proba cu expertiză medico – legală în vederea 
încadrării  în grad de handicap nr. 762 al MMFES şi nr. 1992 al MSP, CAP I -  Funcţiile mentale, 
Subcap. I Evaluarea gradului de handicap la persoanele cu dezvoltare incompletă a funcţiilor 
mentale şi psihosociale, că intimatul are retard mintal grav ci doar întârziere mintală moderată – 
cu un coeficient QI48, conform fişei de evaluare întocmită de dr. Iolanda Dinu, din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Serviciul de Evaluare Complexă. 

În drept, recurentul a invocat dispoziţiile art. 299 – 316 Cod procedură civilă, art. 20 din 
Legea nr.554/2004, solicitând judecarea recursului şi în lipsă, fără probe noi în recurs. 

Prin întâmpinare, intimatul reclamant [...] prin curator  [...] a solicitat :- 
- respingerea ca nefundat a recursului promovat în cauză; 
- obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată avansate de intimat în calea de atac. 
Astfel, în referire la motivele de nelegalitate invocate, intimatul de apreciază ca neîntemeiate, 

considerând că prima instanţă de judecată a reţinut corect îndeplinirea condiţiilor şi cerinţelor 
prevăzute în criteriile medico – sociale dispuse de Legea nr. 448/2006 şi aprobate prin Ordinul 
comun nr. 762/M.M.F.E.S. şi 1992/MSP, atât sub aspect medical, cât şi sub aspect socio – 
funcţional, pentru încadrarea în gradul de handicap grav. 

Se învederează instanţei de control judiciar că, anterior emiterii certificatului nr. 
…/10.02.2011, de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi din Cadrul 
C.J. Constanţa (prin care s-a stabilit în grad de handicap accentuat – 2, cod F71, tip handicap 5, 
deficienţă funcţională gravă) în dosarul nr.1563, prin certificatul de încadrare în grad de handicap 
nr…./30.07.2003, a fost stabilită încadrarea reclamantului în grad de handicap grav 1 – nerevizuibil, 
cu diagnostic „retard mintal sever Q1 = 21, cod handicap 5, deficienţă funcţională gravă. 

De asemenea, intimatul arată că toate înscrisurile dispuse la dosarul cauzei, printre care 
adresa nr.89 din 09.10.2012 emisă de medicul [...], dar şi biletul de trimitere nr.172/16.10.2012, 
conduc la concluzia încadrării reclamantului în gradul de handicap grav ce necesită asistent 
personal. 

Se subliniază concluziile şi constatările noii expertiza medico – legale psihiatrice nr. 
…/03.09.2013 a  I.N.M.L „Mina Minovici”, ce reţin că reclamantul [...] este suferind psihic, 
prezentând _ Retard mintal Sever cu tulburări Severe de comportament, cu dependenţă socială, 
tulburări grave de comportament cu tendinţe hetero – agresive şi necesită supraveghere permanentă, 
precum şi având aptitudini adaptative sever defectuase, apreciindu-se concluzia că acesta prezintă o 
funcţionare intelectuală globală la limita inferioară a retardului mintal Sever, IQ necuantificabil. 

Intimatul a depus la dosarul cauzei înscrisurile la care face referire în întâmpinare, solicitând 
administrare a probei cu înscrisuri în recurs(instanţa de control judiciar încuviinţând probele) şi 
solicitând judecata în lipsă. 

De asemenea, în susţinerea cererii de obligare a recurentei la plata cheltuielilor de judecată, 
intimatul a depus chitanţa CER nr.755/06.01.2014, vizând achitarea onorariului de 900 lei apărătorul 
ales Av. [...], pentru asistentă juridică şi reprezentare în faţa instanţei de recurs. 

Verificând sentinţa civilă recurată, în referire la motivele de nelegalitate invocate, a 
susţinerilor din întâmpinare şi în raport de probele administrate în cauză, Curtea apreciază prezentul 
recurs ca nefondat, pentru următoarele motive: 

Criticile formulate de recurent ca şi motivele de nelegalitate sunt neîntemeiate: 
1. Astfel, în ce priveşte critica privind admisibilitatea probei cu expertiză medico – legală 

psihiatrică, (probă administrată în faţa primei instanţe de judecată şi pe care aceasta, în parte, şi-a 
întemeiat hotărârea pronunţată), Curtea apreciază că, în mod legal şi în exercitarea rolului activ, 
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pentru aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor, potrivit art. 128 alin. 5 (V) Cod 
procedură civilă, prima instanţă de judecată a administrat proba contestată, fără a urmări ca, prin 
această expertiză să se stabilească, în mod direct, gradul de handicap, ci doar stabilirea capacităţii 
psihice şi evaluarea stării de sănătate a reclamantului, în condiţiile art. 26 lit. d şi e din Ordinul 
nr.1134/255/2000, ca element de fapt care coroborate cu celelalte elemente rezultate din ansamblul 
probelor administrate în cauză, să poată servi la analiza legalităţii actului administrativ a cărei 
anulare s-a solicitat prin acţiune. 

De altfel, hotărârea primei instanţe se întemeiază şi pe alte probe ce au fost coroborate cu 
concluziile raportului de expertiză medico – legală, aşa cum rezultă din considerente. 

Concluziile raportului de expertiză se referă doar la starea de sănătate şi capacitatea psihică a 
reclamantului, cu privire la care se constată că este „suferind psihic, prezentând Retard mintal sever 
cu tulburări severe de comportament: dependenţă socială”, stabilind doar un diagnostic. 

2. În ce priveşte motivul de nelegalitate vizând greşita aplicare a dispoziţiilor Ordinului 
comun nr.762/MMFES/1992/MSP, Curtea înlătură acest motiv, astfel : 

Din probele administrare în cauză rezultă că prin actul administrativ atacat Comisia 
Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a apreciat eronat starea de sănătate 
psihică, nivelul funcţionării intelectuale, caracteristicile comportamental şi nivel de dependenţă 
socială a reclamantului, în raport de criteriile de încadrare în gradele de handicap prevăzute în 
ordinul comun sus menţionat. 

Astfel, din ansamblul probelor administrate în cauză, corect analizate de prima instanţă de 
judecată, rezultă că reclamantul prezintă retard mintal sever, specific  gradului de handicap grav, 
nerevizuibil cu nevoia de asistenţă permanentă şi nu, cum eronat s-a încadrat în decizia atacată, 
retard psihic moderat, specific gradului de handicap accentuat, revizuibil. 

Eroarea de apreciere porneşte de la stabilirea nivelului funcţional intelectual, apreciat ca 
având nivelul scorului QI=48, cu ocazia evaluării medicale din 29.06.2011, doar pe baza testului 
psihologic din 08.06.2011, fără a se evalua şi istoricul medical şi aspectele psiho – sociale. 

Totodată, cu ocazia expertizării medico – legale psihiatrice la INML – M. Minovici  au fost 
efectuate investigaţii complementare, care au condus, coroborat cu celelalte date anterioare reţinute 
în analiză, la concluzia că reclamantul prezintă retard mintal sever şi tulburări grave de 
comportament, cu tendinţe heteroagresive, fiind dependent social şi necesitând supravegherea 
permanentă, cu o funcţionare intelectuală globală la limita inferioară a retardului mintal sever, OI 
necuantificabil. 

Ţinând seama de caracterul amplu al investigaţiilor efectuate la nivelul Comisiei de Nouă 
Expertiză Medico – Legală Psihiatrică, de faptul că, în ce priveşte constatările acesteia, sunt 
coroborate cu situaţia de fapt rezultată din ansamblul probelor administrare în cauză (declaraţia 
tatălui, examen medical medic [...] etc.), Curtea consideră că acestea reflectă starea de sănătate 
mentală a reclamantului şi ca atare, în mod corect au servit ca temei de fapt al hotărârii recurate. 

Această constatare asupra stării de sănătate a reclamantului a condus la corecta apreciere a 
primei instanţe cu privire la gradul de handicap ale cărui criterii medico- psiho – sociale le 
îndeplineşte acesta, în concret cu privire la gradul de handicap grav – nerevizuibil), în conformitate 
cu condiţiile şi cerinţele prevăzute de Ordinul comun nr. 762/MMFES/1992/MSP. 

Cele ce preced au impus primei instanţe să anuleze actul administrativ atacat şi, totodată, 
pentru a conferi eficacitate reală acţiunii exercitate în contenciosul administrativ, să oblige 
autoritatea publică emitentă – Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap să 
emită decizia de încadrare a reclamantului în gradul de handicap grav, cu privire la care, prin 
hotărâre s-a reţinut că îndeplineşte condiţiile şi cerinţele prevăzute în criterii, atât sub aspect medical 
cât şi sub aspect socio – funcţional. 

Întrucât motivele de recurs apar a fi neîntemeiate, recursul va fi respins ca nefondat. 
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Totodată, întrucât recurentul „a căzut în pretenţii „în condiţiile art. 274 (V) Cod procedură 
civilă urmează a fi obligat la plata către intimat a cheltuielilor de judecată avansate de acesta din 
urmă, în sumă de 900 lei, reprezentând onorariu avocat. 
 

73. Contestaţie decizie de încadrare în grad de handicap. 
 

Ordinul nr. 762/1992/31.08.2007 
 

          Prin certificatul din 21.04.2011 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Constanţa ca urmare a revizuirii, reclamanta a fost încadrată în grad de handicap mediu, respectiv gradul 3. 
          Pentru a se reţine nelegalitatea actelor contestate este necesar ca evaluarea medicală a reclamantei să 
releve o altă deficienţă funcţională decât cea avută în vedere de pârâte la încadrarea în gradul de handicap 
mediu. Instanţa nu este în măsură a efectua o astfel de evaluare medicală, fiind necesar ca aceasta să rezulte 
în mod clar din înscrisurile medicale depuse la dosar ori să fie făcută printr-o expertizare a stării de 
sănătate a reclamantei. 
           În ceea ce priveşte decizia asupra capacităţii de muncă, Curtea observă că aceasta se referă la 
pierderea capacităţii de muncă, respectiv la stabilirea gradului de invaliditate, iar nu la starea de handicap, 
fiind oricum ulterioară cu mult momentului la care a fost evaluată reclamanta în vederea emiterii 
certificatului contestat.  

Împrejurarea că anterior reclamanta a fost încadrată în gradul II de handicap nu poate constitui un 
argument pentru menţinerea acestui grad în condiţiile în care o atare încadrare nu respectă criteriile 
medico-psihosociale impuse de Ordinul nr. 762/1992/31.08.2007, conducând astfel la încălcarea legii.  

 
Decizia civilă nr. 674/CA/11.06.2014 

                           Dosar nr. 838/36/2012* 
 

 Prin cererea formulată la data de 25.07.2011 reclamanta [...] a contestat decizia de încadrare 
în grad de handicap nr. … din 27.05.2011 emisă de Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap. 
 În motivarea cererii, reclamanta a susţinut că i s-au încălcat drepturile, fiind pensionară cu 
grad de handicap II, revizuibil la 1 an, de 15 ani. 
          La termenul din data de 24.10.2013 reclamanta a formulat precizări la acţiune arătând că atât 
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cât şi Comisia Superioară de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap nu au luat în calcul întreg dosarul medical, omiţând faptul că încă 
din anul 1995 a fost diagnosticată cu astm bronşic, iar aceştia au reţinut că suferă de bronşită, aspect 
ce i-a condus la diminuarea gradului de handicap de la accentuat la mediu. 
          De asemenea, a solicitat obligarea pârâtelor, ca urmare a admiterii acţiunii, la achitarea 
diferenţelor de bani, de la data de 21.04.2011 şi până la momentul emiterii deciziei corecte, 
recalculând diferenţa de bani dintre gradul de handicap mediu şi cel accentuat, având în vedere 
indicele de inflaţie. 
           La data de 29.10.2013 reclamanta a depus la dosar raport de expertiză medicală efectuat de 
Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi recuperare a capacităţilor de muncă. 
           Prin sentinţa civilă nr. 466712.12.2013 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea ca 
neîntemeiată şi a dispus ca onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 300 lei, în baza 
delegaţiei nr.175/9.10.2012, să fie achitat din fondurile Ministerului Justiţiei. 
           Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin certificatul nr. 
2290/21.04.2011 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanţa a stabilit 
încadrarea reclamantei [...] în gradul III (mediu) de handicap. 
 Împotriva acestui certificat, reclamanta a formulat contestaţie, ce a fost soluţionată prin 
decizia nr.5852/27.05.2011 emisă de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulţi. 
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 Decizia nr.5852/27.05.2011 a menţinut gradul de handicap stabilit prin certificatul nr. 
…/21.04.2011, având în vedere diagnosticul reclamantei raportat la Ordinele nr.762/2007 al 
M.M.F.E.S. şi nr.1992/2007 al M.S.P. 
 De asemenea, s-a stabilit şi termenul de revizuire – aprilie 2012. 
 Din actele medicale depuse la dosar rezultă că reclamanta a fost diagnosticată cu scleroză 
multiplă recurentă remisivă. 
          Reclamanta a invocat faptul că la stabilirea gradului de handicap nu s-a avut în vedere şi 
faptul că suferă şi de astm bronşic. 
          Instanţa a reţinut că, deşi afecţiunea de care suferă reclamanta este gravă din punct de vedere 
medical, evaluarea gradului de handicap se face în funcţie de criteriile medico-psihosociale aprobate 
prin Ordinul nr.762/1992/31.08.2007. 
           Gradul de handicap al reclamantei a fost stabilit pe baza criteriilor prevăzute în cap.7 din 
ordinul menţionat – Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente, III - Evaluarea 
gradului de handicap în afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii/locomoţiei sau/şi 
gestualităţii), 3 - Colagenoze conform cărora „Evaluarea gradului de handicap se face în funcţie de 
forma clinică, respectiv de intensitatea tulburărilor de gestualitate, renale, respiratorii şi de 
nutriţie, prevăzute pentru afectarea structurilor, prezentate la capitolele în cauză”.  
            Prin urmare, în evaluarea gradului de handicap sunt prevăzute şi tulburările respiratorii, 
astfel că susţinerea reclamantei că nu s-a avut în vedere şi faptul că suferă de astm bronşic nu poate 
fi reţinută. 
            Din raportul de expertiză medicală depus la dosar şi invocat de reclamantă în susţinerea 
cererii sale, rezultă că deficienţa globală este medie, iar examenul pneumologic a relevat limite 
normale spirometric, fără disfuncţie ventilatorie. 
            Instanţa a constatat că schimbarea gradului de handicap pe considerentul că anterior a 
beneficiat de altă încadrare nu se poate dispune decât în limita prevăzută de criteriile mai sus-
arătate. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat recurs reclamanta [...], care a 
criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică, invocând disp. art. 304 pct.8 
şi 9 Cod procedură civilă. 
 A susţinut recurenta că instanţa de fond nu a analizat toate documentele de la dosarul cauzei, 
motivând în mod superficial hotărârea. La analiză nu a avut în vedere şi biletele de externare din 
spital, examenul neurologic, gradele anterioare de handicap în care fusese petenta încadrată şi nici 
biletele de ieşire din spital. 
 De asemenea, instanţa de fond nu a luat în calcul şi nu a analizat decizia medicală asupra 
capacităţii de muncă nr.1638/02.08.2013 prin care reclamanta a fost încadrată, datorită afecţiunilor 
grave de care suferă din gradul III de invaliditate în gradul II de invaliditate. 
 Apreciază recurenta că textul legal pe care s-a sprijinit hotărârea instanţei de fond este unul 
interpretabil, astfel că instanţa ar fi putut, analizând actele dosarului, să dispună anularea deciziei 
contestate, reclamanta dovedind prin toate mijloacele de probă natura şi gravitatea afecţiunilor, fiind 
astfel îndreptăţită să fie încadrată în grupa a II-a de handicap, astfel cum fusese timp de 16 ani. 
 Pentru aceste motive, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi, rejudecând 
în fond, să se dispună admiterea contestaţiei formulate. 
 Intimaţii pârâţi, legal citaţi, nu au depus la dosar întâmpinare şi nu au formulat apărări în 
cauză. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
          Recurenta a susţinut, în esenţă, nelegalitatea schimbării gradului de handicap ca urmare a 
revizuirii certificatului de încadrare în grad de handicap. 
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          Se constată că, prin certificatul nr.2290/21.04.2011 emis de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Constanţa ca urmare a revizuirii, reclamanta a fost încadrată în grad 
de handicap mediu, respectiv gradul 3. 

În baza actelor medicale prezentate de reclamantă, prin Decizia nr. …/27.05.2011, Comisia 
Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale a constatat că reclamanta suferă de bolile având codurile G35, F07, situaţie care 
determină o deficienţă funcţională medie, ce o încadrează în gradul mediu de handicap.  
          Curtea apreciază că pentru a se reţine nelegalitatea actelor contestate este necesar ca evaluarea 
medicală a reclamantei să releve o altă deficienţă funcţională decât cea avută în vedere de pârâte la 
încadrarea în gradul de handicap mediu. Instanţa nu este în măsură a efectua o astfel de evaluare 
medicală, fiind necesar ca aceasta să rezulte în mod clar din înscrisurile medicale depuse la dosar ori 
să fie făcută printr-o expertizare a stării de sănătate a reclamantei. 

Ori, în speţă, actele medicale depuse de reclamantă nu sunt suficiente pentru ca judecătorul 
să poată aprecia asupra încadrării bolilor de care suferă reclamanta în alte coduri decât cele reţinute 
de pârâte, cu consecinţa schimbării deficienţei funcţionale din medie în accentuată, astfel cum 
doreşte reclamanta. 
           În ceea ce priveşte decizia asupra capacităţii de muncă nr.1638/02.08.2013, invocată de 
recurentă în susţinerea motivelor de recurs, Curtea observă că aceasta se referă la pierderea 
capacităţii de muncă, respectiv la stabilirea gradului de invaliditate, iar nu la starea de handicap, 
fiind oricum ulterioară cu mult momentului la care a fost evaluată reclamanta în vederea emiterii 
certificatului contestat.  

Se constată astfel că în cauză nu s-a făcut dovada contrară celor menţionate de pârâte în 
actele administrative contestate, aşa încât în mod corect prima instanţă a respins acţiunea ca 
nefondată. 

Împrejurarea că anterior reclamanta a fost încadrată în gradul II de handicap nu poate 
constitui un argument pentru menţinerea acestui grad în condiţiile în care o atare încadrare nu 
respectă criteriile medico-psihosociale impuse de Ordinul nr. 762/1992/31.08.2007, conducând 
astfel la încălcarea legii.  

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt neîntemeiate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 

În temeiul art.19 alin.1 din OUG nr.51/2008, cheltuielile avansate de stat pentru apărarea 
reclamantei vor rămâne în sarcina acestuia. 
 

74. Contestație la executare. Aprecierea greșită a întinderii perioadei pentru care s-a 
dispus calcularea amenzii procentuale. 
 

Art. 13 alin.(4) din Legea nr. 554/2004 
 
 Potrivit dispoziţiilor art. 13, alin.(4) din Legea nr. 554/2004, „dacă autoritatea publică nu trimite în 
termenul stabilit de instanţă lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere 
interlocutorie, să plătească statului, cu titlul de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie 
pentru fiecare zi de întârziere nejustificată.” 
 Textul de lege sus enunţat prevede aplicarea sancţiunii de la momentul la care întârzierea este 
nejustificată, această sintagmă fiind înţeleasă ca data termenului de judecată până la care trebuiau depuse 
înscrisurile şi nu s-a îndeplinit această obligaţie. 

 Prin urmare, primul termen de judecată la care documentaţia s-a cerut să fie depusă este cel din 
data de 03.03.2011, acesta fiind începutul perioadei de sancţionare a Primarului Oraşului [...] pentru 
neconformarea sa la dispoziţiile instanţei. În ceea ce priveşte întinderea acestei perioade pentru care se 
justifică aplicarea sancţiunii amenzii, ea a încetat la momentul comunicării documentaţiei la instanţa care a 
solicitat aceste înscrisuri, data fiind 20.05.2011. 
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Decizia civilă nr. 17/CA/10.01.2014 
                           Dosar nr. 4310/256/2012 

 
Prin cererea înregistrată sub nr.4310/256/2012 pe rolul Tribunalului Constanța (prin 

declinare de competență de la Judecătoria Medgidia), contestatoarea [...] a solicitat, in contradictoriu 
cu intimata Administraţia Finanţelor Publice Medgidia, anularea procesului verbal nr. 
18053/05.06.2012 şi a tuturor formelor de executare, suspendarea executării silite până la 
soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare, cu obligarea la cheltuieli de judecată.  

In motivarea contestaţiei, contestatoarea a arătat că prin procesul verbal 18053/05.06.2012 
emis de intimată, contestatoarea a fost somată să achite suma de 12.739 lei în termen de 15 zile.  

Titlul executoriu constă într-o încheiere pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia 
contencios administrativ, la data de 22.04.2011, prin care contestatoarei i-a fost aplicată amenda 
judiciară în cuantum de 10% din salariul mediu brut pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de 
instanţă în sarcina sa, în baza art. 13 din Legea 554/2004.   

Modul de calcul al amenzii a fost stabilit de fapt printr-o adresă precizatoare a Tribunalului 
Constanţa, ulterior, şi nu de completul de judecată care a dispus amenda, fiind nelegală modalitatea 
de calcul a amenzii pentru perioada 18.02.2011 – 22.04.2011. Modalitatea de calcul stabilită prin 
adresă contravine amenzii stabilite de completul de judecată, care a înţeles să amendeze 
contestatoarea la data de 22.04.2012, şi nu pentru o anumită perioadă în timp şi contravine 
dispoziţiilor art. 13 alin 4 din Lg. 554/2004. 

La termenul din 23.10.2012, la interpelarea instanţei, contestatoarea, prin apărător, a precizat 
că acţiunea cu prinde atât contestaţie la titlu cât şi contestaţie la executare. 

Prin sentinţa civilă nr.3521/23.10.2012, instanţa a dispus disjungerea cauzei având ca obiect 
contestaţie la executare de cauza ce are ca obiect contestaţie la titlu, și declinarea competenței in 
favoarea Tribunalului Constanța cu privire la soluţionarea contestaţiei la titlu. 

In speţă, instanţa a constatat ca instanţa de executare este Judecătoria Medgidia pentru a 
soluţiona contestaţia împotriva executării silite şi a actelor de executare subsecvente. 

Fiind vorba de instanţe de grad diferit, ce atrag competenţa de ordine publică, deci implicit 
cauzele nu pot fi conexate,  instanţa a declinat cauza -  contestaţie la titlu – în favoarea Tribunalului 
Constanţa şi a disjuns contestaţia la executare – în ceea ce priveşte anularea actelor de executare – 
cu consecinţa formării unui nou dosar şi menţinerea spre judecare de către Judecătoria Medgidia.  

Prin sentinţa civilă nr.3448 din 20.06.2013 Tribunalul Constanţa a respins  cererea 
formulată de reclamanta [...] - Primarul Oraşului [...], în contradictoriu cu pârâta Administraţia 
Finanţelor Publice Medgidia, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
In dosarul nr. 16761/118/2010 al Tribunalului Constanta, prin Încheierea din data de 

03.03.2011, s-a dispus de către instanţa de judecata emiterea unei adrese către paratul Primarul 
Oraşului [...], cu menţiunea de a depune la dosarul cauzei documentaţia aferenta emiterii dispoziţiei 
nr. 386/01.04.2010. 

Întrucât paratul nu s-a conformat dispoziţiei instanţei in sensul celor menţionate mai sus, faţă 
de lipsa documentaţiei aferente dispoziţiei atacate, având în vedere că pârâtul nu s-a conformat 
dispoziţiilor instanţei şi soluţionarea cu celeritate a cauzei, instanţa a constatat incidenţa disp. art. 13 
alin. 4 din Legea 554/2004, motiv pentru care a dispus, la data de 22.04.2011, aplicarea unei amenzi 
judiciare în cuantum de 10% din salariu mediu brut Primarului Oraşului [...]. 

Ulterior, la data de 26.05.2011, pârâtul a depus la dosar documentaţia solicitată de către 
instanţă. 

Împotriva Încheierii din data de 22.04.2011, pârâtul nu a formulat cerere de reexaminare. 
Capătul de contestaţie disjuns şi declinat spre soluţionare Tribunalului Constanta reprezintă o 

contestaţie la titlul executoriu, respectiv încheierea de şedinţă din data de 22.04.2011, prin care 
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contestatoarea invocă motive de netemeinicie a încheierii de şedinţa prin care a fost aplicată amenda 
judiciară.  

  Instanţa a constatat că in speţă, prin titlul executoriu, respectiv încheierea de şedinţă din 
data de 22.04.2011, s-a stabilit cuantumul procentual al amenzii judiciare, in temeiul art. 13 alin. 4 
din Legea 554/2004, de 10 % din salariul brut pe economie, iar prin adresa din 07.05.2012, o 
perioadă determinată, a calculării acestei amenzi, respectiv intre 18.02.2011 (data la care citaţia prin 
care i se comunica pârâtului obligaţia impusă de către instanţă a fost primită de către pârât, sub 
semnătură), și 22.04.2011 (data la care a fost dispusă măsura amendării de către instanţa de judecată, 
prin încheiere), cuantumul amenzii fiind cel stabilit in încheierea de şedinţă din data de 22.04.2011. 

Ori, intimata AFP Medgidia, prin organul său de executare, avea obligaţia legală, conform 
Codului de procedură fiscală, să pună in executare titluri executorii comunicate de instanţele 
judecătoreşti, obligaţie pe care a şi îndeplinit-o, declanşând executarea silită împotriva debitorului 
[...] – Primarul Oraşului [...], urmare a Încheierii din 22.04.2011, emisă de Tribunalul Constanța – 
SCAF, cu adresa nr. 16761/118/2010 din 07.05.2012 și înregistrată sub nr. 17625/30.05.2012. 

Având in vedere că in speţă nu s-a identificat nicio încălcare a legii in ceea ce priveşte 
modalitatea de calcul al amenzii judiciare aplicate debitorului [...] – Primarul Oraşului [...], amenda 
fiind in mod corect aplicata pentru perioada in care Primarul Oraşului [...] nu si-a îndeplinit obligaţia 
impusă de către instanţă, respectiv de la data primei citări și până la data amendării de către instanţă, 
debitorul in cauză neformulând nici cerere de reexaminare in acest sens, instanţa a respins cererea 
formulată de către reclamant, ca nefondată. 
         Împotriva acestei hotărârii în termen legal a formulat recurs reclamanta [...] – Primarul 
Oraşului [...] care a criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate sub aspectele: 
         Tribunalul Constanța a greşit în tot raţionamentul logic și juridic și a pronunţat o hotărâre 
neconformă realităţii si legii. 
           Primarul şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă și a comunicat acesteia documentaţia la 
data de 7 martie 2011. 
         Calculul amenzii se face pentru perioada 18.02.2011 - 22.04.2011 fără a se observa faptul că 
obligaţia a fost îndeplinită, in cel mai pesimist caz, la data de 07.03.2011, nu la data de 22.04.2011. 
         Faptul că documentaţia nu a ajuns la completul de judecată de la registratura nu reprezintă 
culpa contestatoarei. 
          In al doilea rând, arată că reclamanta a fost amendata de Tribunalul Constanta - Secţia de 
contencios administrativ in data de 22 aprilie 2011 prin încheierea de la acel termen, dar in dosarul 
nr. 16761/118/2010, dosar soluţionat irevocabil la data de 20.02.2012 de Curtea de Apel Constanța.  
            Potrivit încheierii din data de 22 aprilie 2011 reclamanta a fost amendată cu amendă in 
cuantum de 10% din salariul mediu brut pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţă pana 
la acea dată, respectiv 22.04.2011. 
             Din acest punct de vedere apare ca nelegală modalitatea de calcul a amenzii pentru perioada 
18.02.2011 – 22.04.2011, luându-se in considerare doar precizările Tribunalului Constanța din 
adresă, ca instituţie publică in acest caz, nu ca instanţă de judecată, întrucât dosarul s-a soluţionat 
irevocabil de Curtea de Apel Constanța la data de 20.02.2012. 
           Întinderea titlului executoriu, încheierea din 22.04.2011, trebuia lămurită de Tribunalul 
Constanța, instanța investită cu cererea în contestaţie la titlu. 
           Precizările Tribunalului Constanța, care au stat la baza întocmirii procesului verbal de calcul 
al amenzii, trebuiau cenzurate de instanţa de fond in cadrul cererii de lămurire a întinderii încheierii 
din 22.04.2011. 
           Nu a realizat acest lucru in condiţiile in care încheierea din 22.04.2011 nu reţine vreo 
perioada de calcul. 
          Potrivit adresei Tribunalului Constanța din data de 07.05.2012 - amenda, in lipsa unor alte 
dispoziţii din încheierea din data de 22.04.2011, urmează a se executa pentru perioada 18.02.2011 - 
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22.04.2011, în condiţiile in care completul de judecată, și nu structura administrativă a tribunalului, 
a dispus amendarea reclamantei doar cu 10% din salariul mediu brut pe țară. 
           Prin adresa din 07.05.2012 a Tribunalului Constanța, acesta îşi depăşeşte atribuţiile de 
instituţie publică, întrucât dosarul a fost finalizat și se consideră competent să impună sancţiuni 
dincolo de lege. 
           Sancţiunea este una singură, și anume aceea stabilită de completul de judecată la data de 
22.04.2011, nu de reprezentantul instituţional al tribunalului. 
          Trebuie făcută diferenţa intre completul de judecată și cel care are competența, potrivit art. 13 
alin. 4 din Legea nr. 554/2004, de a stabili sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor impuse 
subiecţilor din dosarele aflate pe rolul instanţelor, pe de o parte, iar pe de altă parte și de 
reprezentantul instituţional al Tribunalului Constanța care, prin adresa din 07.05.2012, s-a substituit 
completului de judecată. 
           Din punct de vedere instituţional, reprezentantul tribunalului nu poate stabili amenzi dincolo 
de prevederile legale in vigoare. 
           Temeiul legal al amenzii aplicate in baza art. 13 alin. 4 din legea contenciosului administrativ 
poate fi avut in vedere numai de completul de judecată legal constituit. 
          Adresa din 07.05.2012 a Tribunalului Constanța nu reprezintă o hotărâre a unui complet legal 
constituit astăzi pentru dosarul nr. 16761/118/2011, iar instanţa de fond trebuia să lămurească 
întinderea titlului in raport de actele dosarului si prevederile legale în vigoare. 
            Invocând adresa Tribunalului Constanța, și nu încheierea din 22.04.2011, pârâta AFP a 
calculat greşit cuantumul amenzii. 
            Nu există temei legal pentru stabilirea unei amenzi, aşa cum face reprezentantul 
administrativ al Tribunalului pentru perioada 18.02.2011 – 22.04.2011, în condiţiile in care art. 13 
alin. 4 este la dispoziţia unui complet de judecată legal constituit.  
             In al treilea rând, perioada pentru care se solicita calcularea amenzii începe la 18.02.2011 
(data la care a ajuns citaţia la Primăria [...]) și se termină la data de 22.04.2011 (data la care a fost 
amendat Primarul oraşului prin încheiere). 
           Tribunalul, din eroare, a indicat pârâtului această perioadă pentru calculul amenzii întrucât 
contravine dispoziţiilor completului de judecată de la acea vreme și care a înţeles să amendeze 
primarul la data de 22.04.2011, nu pentru perioada 18.02.2011 - 22.03.2011. 
           Până la data de 22.04.2011 au fost transmise atât citaţia pentru 03.03.2011, cât și adresa din 
16.03.2011. Documentaţia  a ajuns pe 07.03.2011. 
            Este contrar legii să dispui la data de 07.05.2011 pentru ceea ce s-a stabilit in data de 
22.04.2011. 
           Adresa din 07.05.2012 a Tribunalului Constanța reprezintă o decizie dincolo de lege întrucât 
vine cu o hotărâre suplimentară intr-un dosar deja soluţionat irevocabil. 
           Din punct de vedere administrativ, tribunalul nu poate săvârşi acte într-un dosar soluţionat 
irevocabil și, mai mult decât atât, intr-un dosar aflat in responsabilitatea unui complet legal 
constituit. 
          Adresa din 07.05.2012 nu reprezintă o hotărâre a unui complet de judecată legal constituit, iar 
in raport, indicaţiile cuprinse in această adresă nu puteau fi luate in considerare de pârâta 
Administraţia Finanţelor Publice Medgidia. 
           Intimata pârâtă Administraţia Finanţelor Publice Medgidia a depus la dosar întâmpinare prin 
care solicită respingerea recursului şi păstrarea soluţiei primei instanţe, învederând că în motivarea 
recursului nu este invocată, cu argumente legale, vreo încălcare a legii în ceea ce priveşte modul de 
desfăşurare a executării silite, actele de executare îndeplinind condiţiile de fond şi formă prevăzute 
de lege. 
          Curtea, examinând recursul prin prisma criticilor formulate, reţine caracterul său 
fondat pentru următoarele considerente: 
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 Instanţa competentă, respectiv Tribunalul Constanţa, secţia de contencios administrativ şi 
fiscal, a fost învestită cu soluţionarea unei contestaţii la titlu, în considerarea faptului că aceasta a 
emis respectivul titlu executoriu. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 13, alin.(4) din Legea nr. 554/2004, „dacă autoritatea publică nu 
trimite în termenul stabilit de instanţă lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat, prin 
încheiere interlocutorie, să plătească statului, cu titlul de amendă judiciară, 10% din salariul minim 
brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată.” 
 Prin rezoluţia stabilită la momentul înregistrării dosarului pe rolul instanţei competente s-a 
dispus citarea pârâtului Primarul Oraşului [...] cu menţiunea de a depune la dosar documentaţia ce a 
stat la baza emiterii dispoziţiei nr. 386/01.04.2010, dovada de îndeplinire a procedurii de citare 
purtând această menţiune. 
 Textul de lege sus enunţat prevede aplicarea sancţiunii de la momentul la care întârzierea 
este nejustificată, această sintagmă fiind înţeleasă ca data termenului de judecată până la care 
trebuiau depuse înscrisurile şi nu s-a îndeplinit această obligaţie. 

 Prin urmare, primul termen de judecată la care documentaţia s-a cerut să fie depusă este cel 
din data de 03.03.2011, acesta fiind începutul perioadei de sancţionare a Primarului Oraşului [...] 
pentru neconformarea sa la dispoziţiile instanţei. În ceea ce priveşte întinderea acestei perioade 
pentru care se justifică aplicarea sancţiunii amenzii, ea a încetat la momentul comunicării 
documentaţiei la instanţa care a solicitat aceste înscrisuri, data fiind 20.05.2011. 

În raport de aceste considerente, Curtea reţine că judecătorul primei instanţe a apreciat eronat 
întinderea perioadei pentru care s-a dispus calcularea amenzii procentuale, menţinând perioada 
calculată de organul fiscal la punerea în executare a încheierii de şedinţă prin care s-a dispus 
amendarea recurentei. 

 Pentru cele anterior reţinute, în raport de dispoziţiile art.312, alin.(3) teza IV CPC, Curtea va 
admite recursul declarat de recurenta contestatoare, în considerarea dispoziţiilor art. 3041 Cod proc. 
civ., fapt pentru care va modifica în tot sentinţa atacată, în sensul stabilirii întinderii titlului 
executoriu pentru amenda aplicată prin încheierea de şedinţă din 22.04.2011 ca fiind 03.03.2011- 
20.05.2011.  

 
75. Contestație în anulare. Imposibilitatea invocării erorilor de interpretare a probelor 

care fac decizia netemeinică, ci numai a unei greșeli esențiale care determină o soluție eronată. 
Neîntrunirea condițiilor de aplicabilitate a art. 318 teza a II-a Cod procedură civilă. 
 

Art.317, 318 Cod procedură civilă  
H.G. nr.50/2012 

Normele Metodologice nr.44/2004 de aplicare a Codului fiscal 
 

 Contestaţia în anulare de drept comun prevăzută de art.317 Cod pr.civilă se referă la situaţia în care 
„procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu 
cerinţele legii”, precum şi la situaţia „când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziţiilor de 
ordine publică privitoare la competenţă”. 
 În alin. final al art.317 Cod pr.civilă, legiuitorul a înţeles a statua asupra faptului că „contestaţia 
poate fi primită pentru motivele mai sus arătate, în cazul când aceste motive au fost invocate prin cererea de 
recurs, dar instanţa le-a respins pentru că aveau nevoie de verificări de fapt, sau dacă recursul a fost respins 
fără ca el să fi fost judecat pe fond”. 

Primul motiv prevăzut de art.318 teza I Cod pr.civilă „dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli 
materiale” nu poate fi considerat admisibil în cauză, pentru că acesta are în vedere erori materiale în 
legătură cu aspecte formale ale judecării recursului şi care au drept consecinţă darea unor soluţii greşite, 
ori, în speţă, Curtea apreciază că nu se poate discuta despre „erori materiale” în sensul legii. 

Al doilea motiv prevăzut de art.318 teza a II-a Cod pr.civilă „când instanţa, respingând recursul sau 
admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de 
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casare”, nu poate fi reţinut ca fiind aplicabil în cauză deoarece el poate fi invocat numai dacă se regăseşte 
aspectul privind „omisiunea cercetării unui motiv de casare” ca fiind justificat. 
 

Decizia civilă nr. 24/CA/16.01.2014 
                           Dosar nr. 613/36/2013 

 
 La data de 09.07.2013 reclamantul PFA [...] a înţeles a formula în contradictoriu cu intimata 
D.G.F.P. TULCEA contestaţie în anulare împotriva Deciziei civile nr. 1378/CA/02.07.2013, 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosar nr. 26/88/2012*, indicând ca temeiuri de drept 
aplicabile dispoziţiile cuprinse în art.317 şi art.318 teza I şi teza II Cod pr.civilă. 
 Motivând contestaţia în anulare, învederează contestatoarea în esenţă că: 
 „ În mod greşit instanţa de recurs nu a răspuns la două dintre motivele de recurs”, astfel: 

Primul motiv de recurs viza faptul că instanţa de fond, în al doilea ciclu procesual, după 
casare, avea obligaţia, conform deciziei de casare, să intre în cercetarea fondului, deci, să analizeze 
pe fond temeinicia măsurii dispuse de organele fiscale care au stabilit baza de impunere prin 
estimarea veniturilor, acest lucru presupunând fără doar şi poate efectuarea unei expertize contabile, 
ori, o astfel de probă - expertiza contabilă, deşi solicitată în mod expres la fond a fost respinsă şi 
evident nu se mai putea solicita în calea recursului. 

În speţa de faţă, arată recurenta că dispoziţia instanţei de casare era aceea de a se analiza, mai 
mult decât legalitatea, temeinicia măsurii, apreciind că, proba cu expertiza contabilă era absolut 
obligatorie, astfel că în mod greşit instanţa respingând-o, a analizat din nou legalitatea măsurii 
trimiţându-ne la texte legale în sensul că organele fiscale au posibilitatea ipotetică de a face astfel de 
estimări. 

Pentru aceste motive, contestatoarea a depus în faza recursului o expertiză extrajudiciară, 
însă instanţa de recurs nu face nicio referire la această expertiză care era o probă esenţială în cauză, 
ca şi când nu a observat-o. 

Mai mult, instanţa de recurs reţine din decizia atacată că ''odată stabilit că era obligatorie 
producţia in stoc, organul fiscal a procedat la estimare”, astfel apreciază recurenta că instanţa de 
recurs a făcut nişte aprecieri total pe lângă textul legal, însuşindu-şi punctul de vedere al organului 
fiscal care a apelat la estimare, înainte de a stabili că respectivul contribuabil are documentele 
contabile care permit stabilirea bazei de impunere. 

Arată contestatoarea că ceea ce este într-adevăr motiv de contestaţie în anulare este faptul că, 
pentru a soluţiona cauza pe fond aşa cum s-a dispus prin decizia de casare, instanţa trebuia sa 
efectueze o expertiză contabilă, ori în speţă prima instanţă a respins-o ca neutilă, iar a doua instanţă 
a ignorat-o deşi era depusă la dosar. 
 Apreciază contestatoarea că această criticp se încadrează deopotrivă şi în prima teza a art. 
318 Cod pr.civilă, în sensul unei erori materiale, având în vedere că s-a stabilit în deciziile ICCJ (a 
se vedea decizia 133/13.01.2011) că neobservarea de către instanţă a unor acte de procedură în 
legătură cu care nu s-a făcut nicio discuţie, constituie motiv de contestaţie în anulare, cu atât mai 
mult, neobservarea unei expertize care a fost încuviinţată ca probă, dar despre care nu se face 
absolut nici o vorbire. 

Cu privire la motivul 2 de recurs, arată contestatoarea că instanţa omite complet să se 
pronunţe, având în vedere faptul că susţinerile sale au fost în sensul că dispoziţiile Legii nr. 
571/2003 - art. 42 lit. r au fost aplicate retroactiv, întrucât aceste dispoziţii nu erau incidente în anii 
vizaţi 2008-2011, ci doar după apariţia HG nr. 50/2012, însă instanţa de recurs nu a verificat aceste 
susţineri ci dimpotrivă reiterează că, potrivit dispoziţiilor art.42 lit. a şi lit. r din lege, „aceste 
venituri nu sunt impozabile”. 

Solicită admiterea contestaţiei în anulare, şi rejudecând recursul, să fie anulată decizia 
contestată, parţial, menţinând ca şi în primul ciclu procesual dispoziţiile care le sunt favorabile, şi 
să se constate că obligaţiile fiscale corecte sunt cele stabilite în expertiza extrajudiciară, şi anume că 
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PFA [...] datorează cu titlu de impozit pe venit suplimentar, dobânzi şi penalităţi în suma totală de 
23.669 lei, iar DGFP Tulcea are de rambursat TVA în sumă de 33.736 lei. 

Prin întâmpinare intimata D.G.R.F.P. GALAŢI – A.J.F.P. TULCEA a solicitat, pe cale de 
excepţie, respingerea contestaţiei în anulare ca fiind nulă, având în vedere faptul că aceasta nu 
face menţiuni cu privire la domiciliul sau reşedinţa părţilor, calitatea celui care reprezintă partea în 
proces, nearătând nici motivele de fapt pentru a-şi fundamenta acţiunea, iar pe fondul cauzei, a 
solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, motivând în esenţă că, contestatoarea îşi 
întemeiază acţiunea în mod greşit pe dispoziţiile art.317 şi art.318 Cod pr.civilă. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, şi văzând şi 
dispoziţiile art.317 şi art.318 teza I şi teza II Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii 
contestaţiei în anulare ca nefondată, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. 26/88/04.01.2012, 
contestatoarea PFA [...] a solicitat: 

- anularea Deciziei nr. 68/11.11.2011 a D.G.F.P. TULCEA privind soluţionarea 
contestaţiei administrative formulate împotriva Deciziei de impunere nr.28770/14.09.2011 şi a 
Raportului de inspecţie fiscală nr. 28771 din 14.09.2011, a Deciziei de impunere nr. 28.773/2011 şi 
a Raportului de inspecţie fiscală nr. 28772/14.09.2011, cu motivaţia în esenţă că: 

În mod netemeinic şi nelegal a fost respinsă contestaţia prin care s-a solicitat anularea actelor 
menţionate, criticile de nelegalitate invocate în contestaţia administrativă precum şi în cea de faţă 
referindu-se la: 
 1) Organul fiscal a aplicat în mod greşit metoda de calcul a bazei de impunere prin 
estimarea producţiei medii conform art.65 din H.G. nr.1050/2004, recurgerea la această metodă fiind 
admisibilă doar în situaţiile expres prevăzute, iar împrejurarea că, la data finalizării inspecţiei 
fiscale, contribuabilul nu avea producţie în stoc, nu se circumscrie normei legale invocate;  
 2) Organul fiscal nu a luat în calcul şi cheltuielile aferente producţiei estimate, pentru 
că: 
 3) Dacă se impunea aplicarea acestei metode, estimarea trebuia să se raporteze la 
contribuabili cu activităţi similare, respectiv PFA-uri cu acelaşi domeniu de activitate şi aceeaşi 
arie teritorială, neputând fi comparată producţia de societăţile de profil care lucrează mecanizat şi 
tehnologizat cu producţia ce nu este realizată în aceste condiţii, susţinându-se că zona Ceamurlia de 
Jos este recunoscută în documentele oficiale ale A.P.I.A ca fiind zonă defavorizată, nefiind 
menţionate de către organul fiscal cuantumul sumelor pe care le-a exclus de la impozitare pe 
considerentul „compromiterii culturilor datorită condiţiilor meteo”; 
 4) În mod greşit s-a apreciat că sumele ce constituie subvenţie de la A.P.I.A., şi astfel ar 
reprezenta venit neimpozabil, şi în consecinţă au fost considerate nedeductibile toate cheltuielile 
efectuate de societate. 
 Prin întâmpinare pârâta D.G.F.P. TULCEA a solicitat respingerea ca nefondată a 
acţiunii,  cu motivaţia în esenţă că, în mod legal şi temeinic s-au avut în vedere dispoziţiile art.7 cu 
referire la art.64 din O.G. nr.92/2003 şi deoarece reclamantul nu a avut producţie în stoc, organul 
fiscal legal şi temeinic a estimat situaţia conform art.65 din H.G. nr.1050/2004 în baza adresei 
nr.2429/22.08.2011 emisă de Direcţia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală Tulcea, ce a prezentat 
venitul estimat pentru fiecare tip de cultură aferentă anilor fiscali 2008, 2009, 2010. 
 Se mai arată că susţinerile sale privind cheltuielile de manoperă pe hectar, neluate în seamă 
de organele fiscale, sunt nefondate deoarece nu au fost prezentate documente justificative, iar în 
ceea ce priveşte estimarea raportată la contribuabili cu activităţi similare s-a constatat că reclamanta 
nu avea producţie în stoc, iar aceasta s-a făcut legal şi temeinic potrivit art.65.1 lit.A şi art.65.2 din 
H.G. nr.1050/2004. 
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Prin Sentinţa civilă nr. 999/24.02.2012, Tribunalul Tulcea admite contestaţia, dispunând 
anularea în parte a Deciziei nr. 68/11.11.2011 a D.G.F.P. Tulcea, în ceea ce priveşte 
respingerea contestaţiei administrative formulate împotriva Deciziei de impunere nr. 
28770/14.09.2011 şi a Raportului de inspecţie fiscală 28771/14.09.2011, a Deciziei de impunere 
28772/14.09.2011 şi a Raportului de inspecţie fiscală 28769/14.09.2011, obligând pârâta la 
plata sumei de 3.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 
 Împotriva acestei hotărâri a formula recurs intimata D.G.F.P. Tulcea, criticând soluţia 
pronunţată de instanţa de fond sub aspectul nelegalităţii şi netemeiniciei. 

Prin Decizia civilă nr. 1979/CA/19.09.2012, Curtea de Apel Constanţa admite recursul, 
dispunând casarea hotărârii recurate, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleaşi 
instanţe, reţinând în esenţă următoarele: 
 Instanţa de fond avea obligaţia de a soluţiona cauza în ansamblul elementelor de nelegalitate 
invocate, şi nicidecum a se limita în determinarea aspectului referitor la admisibilitatea acţiunii 
organului fiscal de a purcede la estimarea bazei de impozitare, instanţa de recurs apreciind că o 
astfel de posibilitate există reglementată de legiuitor la momentul efectuării controlului, 
determinarea acelor situaţii când organul fiscal este obligat a proceda la estimarea bazei de impunere 
fiind prevăzute cu titlu exemplificativ prin art. 65 pct. 1 din H.G. nr. 1050/2004, astfel încât această 
posibilitate este lăsată la aprecierea organului fiscal, singura condiţie impusă de legiuitor fiind aceea 
a imposibilităţii determinării mărimii bazei de impunere de către organul fiscal din varii motive. 
 S-a mai constatat totodată că contestatoarea a invocat şi alte aspecte ce vizau operaţiunile 
contabile efectuate de către aceasta şi apreciate ca eronate de organul fiscal pe care instanţa de fond 
nu le-a examinat, prin urmare, s-a considerat că tribunalul nu a intrat în cercetarea fondului cauzei, 
impunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe. 
 Primind cauza spre rejudecare, Tribunalul Tulcea a procedat la înregistrarea acesteia sub 
nr.26/88/2012* la data de 07.12.2012. 

Prin Sentinţa civilă nr.561/25.01.2013, Tribunalul Tulcea a respins  contestaţia formulată 
împotriva Deciziei nr. 68/11.01.2011, emisă de D.G.F.P. Tulcea, ca nefondată, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 
 Prin Decizia nr. 68/11.11.2011 a A.N.A.F. – D.G.F.P. TULCEA, organul de soluţionare a 
contestaţiei a admis contestaţia administrativă formulată de petentă pentru suma de 7.061 lei, 
reprezentând impozit pe venit în sumă de 6.805 lei şi accesorii de 256 lei, stabilite prin Decizia de 
impunere nr. 28772 din 14.09.2011, fiind respinse ca neîntemeiate şi nemotivate celelalte critici 
referitoare la nelegalitatea şi netemeinicia Deciziei de impunere nr. 28772 şi 28770, ambele emise la 
14.09.2011. 
 Reţine instanţa de fond că, urmare inspecţiei fiscale efectuate de Activitatea de Inspecţie 
Fiscală la PFA [...], în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. 28771 din 14.09.2011 s-a emis 
Decizia de impunere nr. 28772/14.09.2011 prin care s-a stabilit în sarcina petentei suma totală de 
645.759 lei reprezentând impozit pe venit în sumă de 48.258 lei şi dobânzi de întârziere aferente 
impozitului pe venit în sumă de 16.501 lei. 
 Se mai arată că, în baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr. 28769/14.09.2011, s-a 
emis Decizia de impunere nr. 28770 din 14.09.2011 prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei 
suma totală de 52.082 lei reprezentând TVA în sumă de 39.549 lei şi  accesorii aferente în sumă de 
12.533 lei. 
 Reţine totodată instanţa de fond că stabilirea acestor debite în sarcina contestatoarei persoană 
fizică autorizată să desfăşoare activităţi de cultivare a cerealelor şi plantelor, s-a făcut de către 
organul fiscal, în condiţiile prevăzute de art. 65 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, respectiv prin determinarea bazei de impunere prin 
metoda estimării, având în vedere că petenta nu a avut producţie în stoc la sfârşitul fiecărui an 
ag[...]l, iar în conformitate cu prevederile art. 7 din O.G. nr. 92/2003 pentru determinarea corectă a 
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situaţiei fiscale a contribuabilului, organul fiscal este îndreptăţit să examineze, din oficiu, starea de 
fapt, să obţină şi să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare. 
 Ori, dispoziţiile art. 65 alin. 1 din ordonanţă stabilesc obligaţia organului fiscal ca, în cazul în 
care nu poate determina mărimea bazei de impunere, aceasta să fie estimată pe baza tuturor datelor 
şi documentelor relevante. 
 Totodată, prin normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, arată instanţa de fond că, la art. 65.1, sunt prevăzute cu titlu exemplificativ situaţiile în 
care organul fiscal poate proceda la estimarea bazei de impunere, şi anume:  

- contribuabilul nu a depus declaraţiile fiscale sau cele prezentate nu permit stabilirea corectă 
a bazei de impozitare; 

- contribuabilul refuză să colaboreze la stabilirea stării de fapt fiscale sau refuză acţiunea de 
inspecţie fiscală; 

- contribuabilul nu conduce evidenţa contabilă sau fiscală, au dispărut evidenţele contabile şi 
fiscale, şi 

- contribuabilul nu şi-a îndeplinit obligaţia de refacere a acestora. 
 Aşa fiind, reţine instanţa de fond că organul fiscal are obligaţia de a identifica acele elemente 
care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale, luând în considerare preţul de piaţă al 
tranzacţiei sau al bunului impozabil, precum şi informaţii şi documente existente la dosarul fiscal al 
contribuabilului, care sunt relevante pentru impunere, iar în lipsa acestora, organul fiscal va avea în 
vedere datele şi informaţiile deţinute de acesta despre contribuabili cu atribuţii similare, în 
conformitate cu prevederile art. 65.2 din norme. 
 În speţă, a reţinut instanţa de fond că organul fiscal a apreciat că nu poate determina mărimea 
bazei de impunere a contribuabilului datorită faptului că acesta nu s-a înregistrat cu producţie în stoc 
la sfârşitul fiecărui an agricol, astfel încât a apelat la metoda estimării permisă de lege, pe baza 
datelor şi documentelor contabile relevante prezentate de reprezentanţii persoane fizice, luând în 
considerare şi adresa nr. 2429/22.08.2011 a D.A.D.R. Tulcea, referitor la estimarea venitului pentru 
fiecare tip de cultură, aferent anilor fiscali 2008, 2009 şi 2010. 
 În ceea ce priveşte nelegalitatea deciziei de impunere sub aspectul neluării în considerare de 
către organul fiscal a cheltuielilor cu manopera efectuate pentru realizarea producţiei estimate, 
petentul consideră aceste cheltuieli ca fiind deductibile, fiind nemulţumit de faptul că nu au fost 
luate în considerare, proporţional cu producţia agricolă estimată. 
 În referire la sus menţionatul aspect reţine instanţa de fond că, potrivit prevederilor art. 48 
alin. 4 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru a fi deduse cheltuielile aferente 
veniturilor realizate, trebuie „să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării 
venitului, justificate prin documente”. 
 În dosarul cauzei, arată instanţa de fond că petentul nu a depus alte înscrisuri probatorii 
referitoare la cheltuielile efectuate, iar organului fiscal nu i-au fost prezentate documente 
justificative pentru alte cheltuieli decât cele înregistrate în evidenţa contabilă şi în declaraţia de 
venit, efectuate pentru achiziţia de motorină, îngrăşăminte, seminţe, ori, potrivit dispoziţiilor art. 48 
alin. 7 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, acestea fiind cheltuieli corespunzătoare 
veniturilor neimpozabile, respectiv subvenţiilor sau altor forme de sprijin financiar, nu sunt 
deductibile din punct de vedere fiscal. 
 De asemenea, în ceea ce priveşte cheltuielile cu manopera efectuate de membrii familiei, 
constată instanţa de fond că petentul nu a dovedit efectuarea acestora, prin înscrisuri relevante, în 
conformitate cu prevederile pct. 48 din H.G. nr. 44/2004, privind  aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv devize sau situaţii de lucrări, proces-
verbal de recepţie specifice activităţilor desfăşurate, astfel încât, în mod corect şi legal nu au fost 
evidenţiate în conţinutul deciziei de impunere şi a raportului de inspecţie fiscală contestate. 
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 Mai reţine instanţa de fond că nu este întemeiată nici critica relativ la pct. 3 din contestaţie 
întrucât, din conţinutul deciziei contestate rezultă că organul fiscal a efectuat estimarea nivelului 
producţiei agricole realizată de PFA [...], având în vedere situaţia producţiilor medii de cereale, 
legume şi plante tehnice la hectar, obţinute în perioada vizată, respectiv 2008 – 2011, comunicat de 
D.A.D.R. Tulcea.  
 Prin urmare, organul fiscal a estimat baza de impunere prin raportare la producţia realizată 
de contribuabili care au desfăşurat acelaşi obiect de activitate, în perioada supusă controlului. 
 De asemenea, din conţinutul Raportului de inspecţie fiscală, anexele 5, 6 şi 7 rezultă că nu au 
fost calculate venituri suplimentare, prin metoda estimării, pentru culturile afectate de secetă sau 
temperaturi scăzute. 
 In ceea ce priveşte situaţia redată în anexa nr. 7 la Raportul de inspecţie fiscală, referitoare la 
calculul estimat al producţiei medii de porumb, reţine instanţa de fond că, într-adevăr, prin Decizia 
nr. 68/2011 emisă în soluţionarea contestaţiei, a fost admisă contestaţia administrativ-fiscală 
referitoare la impozitul pe venit în sumă de 6.079 lei şi TVA în sumă de 9117 lei, fiind estimat în 
mod corect venitul pentru anul fiscal 2010 la suma de 22.173 lei şi TVA în sumă de 5.322 lei. In 
consecinţă, eroarea arătată cu privire la estimarea de două ori a producţiei de porumb pentru anul 
2010 nu mai subzistă, fiind îndreptată prin decizia pronunţată în soluţionarea contestaţiei 
administrativ fiscale  
 Şi, în fine, în ceea ce priveşte regimul juridic al sumelor de bani reprezentând subvenţii şi 
alte forme de sprijin primite de contestator de la A.P.I.A., în conformitate cu prevederile art. 42 lit. a 
şi lit.r din Legea nr. 571/2003, acestea sunt venituri neimpozabile, iar cheltuielile corespunzătoare 
acestor venituri nu sunt cheltuieli deductibile, potrivit prevederilor art. 48 alin. 7 lit. b din acelaşi act 
normativ. 
 În acest sens, se arată că Legea nr. 571/2003 stabileşte, la art. 42 lit. a şi lit.r, categoriile de 
venituri care nu sunt impozabile, respectiv „ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu 
destinaţie specială, precum şi „subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri …”, prin urmare, 
apreciază instanţa de fond că temeiul juridic enunţat în considerentele Deciziei nr. 68/2011, nu este 
greşit, astfel că, în raport de toate considerentele relevate, instanţa de fond a apreciat că Decizia nr. 
68/11.11.2011 este temeinică şi legală, respingând contestaţia ca nefondată. 
 Împotriva Sentinţei civile nr. 561/25.01.2013 a declarat recurs reclamanta PFA [...], 
care a criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică, fără indicarea 
temeiului de drept, sub următoarele aspecte: 

Prima critica vizează nelegalitatea hotărârii urmare aplicării greşite de către organele 
fiscale a determinării veniturilor prin estimare, instanţa neintrând pe fond, mulţumindu-se să citeze 
din textele legale, mai mult, nici nu a argumentat soluţia, mulţumindu-se să copieze integral 
apărările pârâtei. 

De asemenea, instanţa de fond a refuzat să cenzureze această critică de nelegalitate 
mulţumindu-se să arate că, dacă organele fiscale aşa au hotărât, însemna că instanţa nu poate sa 
intervină, ori tocmai acesta este rolul instanţei, să verifice dacă organele fiscale au procedat 
discreţionar sau nu, în acest caz instanţa refuzând controlul de legalitate. 

Apreciază recurenta că nu este legală estimarea raportat la motivul invocat de organul fiscal, 
dar daca instanţa apreciază că motivul invocat de fisc putea să-l îndreptăţească la estimare, atunci se 
impune efectuarea unei expertize. 

În mod greşit instanţa de fond a respins expertiza arătând că „instanţa apreciază că nu 
sunt necesare concluziile unui expert în condiţiile în care există reglementate dispoziţii legale”, 
pentru ca apoi sa facă trimitere la aceste dispoziţii care prevăd posibilitatea organului fiscal de a 
apela la estimare fără să se verifice dacă organul fiscal a apelat la aceasta posibilitate discreţionar 
sau nu, adică tocmai ceea ce făcea obiectul criticii de nelegalitate. 
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Concluzionând, arată recurentul că organul fiscal a folosit această metodă discreţionar, ori 
legea nu lasă la liberul arbitru al organului fiscal apelarea la aceasta metoda decât atunci când 
organul fiscal nu are datele necesare în baza căruia sa facă calculul bazei de impunere, caz în care 
este nevoit sa apeleze la "activităţi similare". Mai arată recurentul că, în primul ciclu 
procesual, instanţa a reţinut pertinent că eventualele suspiciuni ale organelor fiscale de evaziune 
fiscală nu-i îndreptăţeşte pe aceştia să aleagă această cale, pentru o astfel de fapta având posibilitatea 
să se adreseze organelor penale. 

Cu privire la a doua critică de recurs, arată că instanţa a copiat din nou integral apărările 
pârâtei, considerând incidente în cauză dispoziţii din Codul Fiscal care au apărut ulterior perioadei 
controlate, aplicând retroactiv legea. 
 În acest sens se susţine că subvenţia era impozabilă la nivelul anilor 2008- 2011 devenind 
neimpozabilă începând cu anul 2012 după apariţia HG nr.50/25.01.2012 pentru modificarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, astfel că greşit organul 
fiscal a considerat aceasta subvenţie neimpozabilă, conform art. 42 lit. b si lit.c din Codul Fiscal, 
pentru ca apoi să invoce în Decizia de respingere a contestaţie nr. 68/2011, art. 42 lit. r din lege. 

Solicită să se aibă în vedere faptul că temeiul indicat de organul fiscal respectiv art. 42 lit. b 
si lit.c, astfel cum acestea erau la nivelul anilor 2008 – 2011, nu prevăd că aceste subvenţii sunt 
neimpozabile, deci organul fiscal nu putea să aplice norme ulterioare, aşa cum o face în răspunsul la 
contestaţia administrativa respectiv art. 42 lit. r din Codul Fiscal. 
 Prin întâmpinare, intimata pârâtă D.G.F.P. Tulcea solicită respingerea recursului, 
întrucât reclamanta nu a avut producţie în stoc la sfârşitul fiecărui an agricol, ceea ce a legitimat 
organul de inspecţie fiscală să procedeze la estimarea veniturilor aferente fiecărui tip de cultură 
pentru anii 2008, 2009, 2010, potrivit art. 65 din H.G. nr. 92/2004, în baza adresei nr. 
2429/22.08.2011 emisă de D.A.D.R. Tulcea. 
 In ceea ce priveşte cheltuielile cu manopera, s-a arătat că, contribuabilul nu a prezentat 
documente justificative, cu excepţia celor pentru achiziţia de motorină, îngrăşăminte, seminţe, 
cheltuieli nedeductibile, fiind aferente veniturilor neimpozabile potrivit art. 48 alin. 7 lit. b  din 
Legea nr. 571/2003. 
 Totodată, pârâta a susţinut că estimarea a fost analizată în conformitate cu prevederile art. 65 
din H.G. nr. 1050/2004, iar subvenţia primită de la A.P.I.A. nu constituie un venit impozabil, nefiind 
inclusă în baza de impunere pentru determinarea obligaţiilor fiscale. 
 Prin Decizia civilă nr.1378/CA/02.07.2013, Curtea de Apel Constanţa respinge recursul, 
ca nefondat, pentru următoarele considerente în esenţă: 
 În ce priveşte prima critică din recurs, prin care se arată în esenţă că, greşit organul fiscal 
a recurs la metoda estimării, cu consecinţa că şi instanţa a preluat această motivare fără a verifica 
dacă motivul invocat de organele fiscale era legal sau nu, putându-se apela la această posibilitate 
discreţionar, se constată de instanţa de recurs că este nefondată, deoarece au ales metoda estimării 
pentru a stabili baza impozabilă a veniturilor recurentei şi a stabili debitul în sarcina recurentei, nu 
discreţionar, ci respectând legea. 
 Potrivit art.7 alin.2 din O.G. nr.92/2003 „Organul fiscal este îndreptăţit să examineze din 
oficiu, starea de fapt, să obţină şi să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru 
determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuată organul fiscal va 
identifica şi va avea în vedere toate circumstanţele edificatoare ale fiecărui caz”. 
 Potrivit art.67 alin.1 din O.G. nr.92/2003, în vigoare în anul 2008, pentru când  s-au stabilit 
datoriile, „Dacă organul fiscal nu poate determina mărimea bazei de impunere, acesta trebuie să o 
estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate datele şi documentele care au relevanţă pentru 
estimare. Estimarea constă în identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de 
fapt fiscale”. 
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 Ori, în cauză, constatându-se atât de către organul fiscal, cât şi de instanţă, că recurenta nu a 
avut producţie pe stoc la sfârşitul fiecărui an agricol 2008, 2009, 2010 (perioadă verificată 
01.01.2008 – 31.12.2010), nedepunând declaraţiile în acest sens, a apreciat instanţa de recurs că 
legal s-a procedat la stabilirea sumelor datorate prin estimare, textul de lege fiind cât se poate de 
clar, fără posibilitatea de altă interpretare : „Dacă organul fiscal nu poate determina mărimea bazei 
de impunere, acesta trebuie să o estimeze”. 
 În ceea ce priveşte estimarea, întrucât recurenta nu s-a înregistrat cu producţie pe stoc la 
sfârşitul fiecărui an, odată stabilit că era obligatorie, de asemenea legal, reţine instanţa de recurs că 
organul fiscal, cu consecinţa menţinerii soluţiei şi de către prima instanţă, a procedat la estimarea 
prin luarea în considerare şi pe baza datelor şi documentelor contabile relevante prezentate de 
reprezentanţii persoanei fizice, având în vedere şi adresa nr.2429/22.08.2011 a D.A.D.R. Tulcea, 
referitoare la estimarea venitului pentru fiecare tip de cultură, aferent anilor fiscali 2008, 2009, 
2010, conform art.65.2 din H.G. 1050/2004. 
 Prin urmare, cum organul fiscal, prin raportare la situaţia de fapt, legal a procedat la 
estimare, luând în considerare toate elementele prevăzute de legiuitor, inclusiv documentele din 
contabilitatea contribuabilului, a apreciat instanţa de recurs că, în mod corect prima instanţă a 
stabilit că o expertiză contabilă nu poate avea în vedere alte acte, ce nu se regăseau în contabilitatea 
sa la data cuprinsă în control şi verificată de organul fiscal, stabilindu-se că metoda estimării corect, 
îndreptăţit şi conform legii a fost folosită de organul fiscal, fiind indubitabil că acesta nu a putut 
proceda la o altă determinare a mărimii bazei de impunere, în cauză nepunându-se în discuţie 
săvârşirea vreunei fapte penale de către contribuabil. 
 În ce priveşte critica adusă hotărârii privind regimul fiscal al sumelor reprezentând 
subvenţie APIA, instanţa de recurs a apreciat-o a fi nefondată, deoarece dispoziţiile art.42 lit.b şi 
lit.c din Legea nr.571/2003 (Codul fiscal) în forma în vigoare în anii 2008, 2009 şi 2010, nu prevăd 
că subvenţiile fac parte din sumele a fi avute în vedere în calcularea veniturilor impozabile, iar 
art.42 lit. a şi lit.r din lege, „următoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizaţiile şi 
alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din fonduri publice, precum şi de 
aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă; r) subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile sunt 
acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.” 
 De asemenea, s-a mai reţinut că, potrivit art.48 alin.7 lit.b din acelaşi act normativ, cu privire 
la „reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza 
contabilităţii în partidă simplă : Nu sunt cheltuieli deductibile:- cheltuielile corespunzătoare 
veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;”. 
 În acest sens, veniturile primite de la APIA sub formă de subvenţii şi alte forme de sprijin de 
către PFA [...] nu au fost incluse în baza de impunere pentru determinarea obligaţiilor fiscale 
datorate de acesta, pe cale de consecinţă, ca urmare a aplicării reglementărilor menţionate anterior 
pentru veniturile realizate, nu va fi generat un efect fiscal. 
 Apreciază instanţa de recurs că trimiterile la H.G. nr.50/25.01.2012 sunt de asemenea 
nefondate, întrucât prin acest act normativ nu se aduc modificări textului de lege din Codul Fiscal – 
art.42 şi dispoziţiilor din Normele metodologice nr.44/2004 de aplicare a Codului fiscal, ci se aduc 
precizări textului de lege mai sus reprodus, în sensul că acestea sunt „venituri neimpozabile”, 
desemnate expres de lege şi nu numai printr-o interpretare „per a contrario” cum erau desemnate 
anterior.   

Acestea sunt condiţiile în care contestatorul PFA [...] a înţeles a deduce judecăţii 
contestaţia în anulare înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr.613/36/09.07.2013, cu 
indicarea temeiului de drept prevăzut de art.317 şi art.318 teza I şi teza II Cod pr.civilă, cu 
motivaţia sus relevată. 



399 
 

Procedând la examinarea susţinerilor făcute de contestator prin prisma probatoriului 
administrat în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil şi văzând şi dispoziţiile art.317, 
precum şi ale art.318 teza I şi teza II Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii 
contestaţiei în anulare, ca nefondată, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, prin care se cere 
însăşi instanţei care a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să îşi 
desfiinţeze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. 

Codul de procedură civilă reglementează două categorii de contestaţii în anulare, şi 
anume: 

- contestaţia în anulare de drept comun, prevăzută de art.317 Cod pr.civilă şi 
 - contestaţia în anulare specială, prevăzută de art.318 Cod pr.civilă, 
acestea deosebindu-se prin motivele pentru care pot fi introduse, precum şi prin condiţiile de 
admisibilitate. 
 Astfel, contestaţia în anulare de drept comun prevăzută de art.317 Cod pr.civilă se referă 
la situaţia în care „procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost 
îndeplinită potrivit cu cerinţele legii”, precum şi la situaţia „când hotărârea a fost dată de 
judecători cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă”. 
 În alin. final al art. 317 Cod pr.civilă, reţine Curtea că legiuitorul a înţeles a statua asupra 
faptului că „contestaţia poate fi primită pentru motivele mai sus arătate, în cazul când aceste 
motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanţa le-a respins pentru că aveau nevoie de 
verificări de fapt, sau dacă recursul a fost respins fără ca el să fi fost judecat pe fond”. 
 Aşa fiind, procedând la examinarea susţinerilor făcute de contestator, Curtea deduce că 
acesta a făcut referire la cel din urmă alineat al textului de lege vizat, chiar dacă legea interzice 
cumulul contestaţiei în anulare cu recursul, dând prioritate recursului. 
 În speţă, apreciază Curtea că nu se poate reţine posibilitatea valorificării pe calea contestaţiei 
în anulare a aspectelor invocate de contestator, care de altfel au fost invocate prin cererea de recurs, 
legal timbrată şi introdusă în termen, şi pe care instanţa le-a respins intrând în judecata pe fond a 
cauzei. 
 Astfel, ipoteza cuprinsă în textul de lege nu poate fi utilizată în cauză în sensul 
susţinerilor contestatorului, precum că: „instanţa de fond în al doilea ciclu procesual, după 
casare, avea obligaţia să intre în cercetarea fondului, deci să analizeze pe fond temeinicia măsurii 
dispuse de organul fiscal”, odată ce, prin dezlegarea dată recursului, tocmai acestei probleme s-a dat 
rezolvare reţinându-se aplicarea corectă a dispoziţiilor cuprinse în art.7 alin.2 cu referire la art.67 
alin.1 din O.G. nr.92/2003, în vigoare în anul 2008, pentru perioada verificată cuprinsă între 
01.01.2008 – 31.12.2010, pentru care nu au existat declaraţii referitoare la producţia pe stoc, la 
sfârşitul fiecărui an agricol 2008, 2009, 2010. 
 În atare situaţie apreciază Curtea că, în speţă, nu sunt întrunite condiţiile obligatorii de 
admisibilitate ale art.317 Cod pr.civilă, odată ce nu se poate discuta despre nelegalitatea procedurii 
de chemare în judecată a părţii (art.317 alin.1 Cod pr.civilă); nepronunţarea hotărârii de către 
judecători cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă (art.317 alin.2 Cod 
pr.civilă) şi respingerea recursului dedus judecăţii pentru că mai era nevoie de verificări de fapt ori 
că aceasta s-ar fi datorat, fără ca el să fi fost judecat în fond (art.317 pct.2  - alin.final Cod 
pr.civilă). 

În referire la contestaţia în anulare specială prevăzută de art.318 Cod pr.civilă, reţine 
Curtea că, şi aceasta prevede două condiţii/motive de admisibilitate, după cum urmează: 

- primul motiv prevăzut de art.318 teza I Cod pr.civilă „dezlegarea dată este rezultatul unei 
greşeli materiale” nu poate fi considerat admisibil în cauză, pentru că acesta are în vedere erori 
materiale în legătură cu aspecte formale ale judecării recursului şi care au drept consecinţă 
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darea unor soluţii greşite, ori, în speţă, Curtea apreciază că nu se poate discuta despre „erori 
materiale” în sensul legii. 
 Astfel, faptul „solicitării în mod expres la fond a unei expertize contabile” nu poate fi 
apreciat în accepţiunea Curţii, ca eroare materială, cum de altfel nu poate fi apreciată în acest sens, 
susţinerea contestatorului privind „necuprinderea în conţinutul deciziei a aspectului sus relevat”, 
toate afirmaţiile privind lucrarea contabilă, neavând legătură juridică cu cel dintâi motiv al 
contestaţiei în anulare. 
 În acest sens, reţine Curtea că textul vizează greşeli de fapt, involuntare, iar nu greşeli de 
judecată - aceasta în condiţiile în care a „nu face referire la expertiza contabilă” nu reprezintă prin 
ea însăşi o greşeală de judecată – respectiv de apreciere a probelor, de interpretare a unor 
dispoziţii legale sau de rezolvare a unui incident procedural. 
 Aşadar, reţine Curtea că nu pot fi invocate pe calea contestaţiei în anulare erorile de 
interpretare a probelor care fac decizia netemeinică, ca de altfel nici modul în care s-a apreciat 
recursul ca netemeinic şi astfel respins, numai o greşeală materială esenţială, care determină o 
soluţie eronată, poate fi invocată pe calea contestaţiei în anulare. 
 Dintr-o altă perspectivă reţine Curtea că greşeala materială se apreciază în raport cu 
situaţia existentă la dosar la data pronunţării hotărârii ce se atacă, ori, în cauză, chiar dacă 
„expertiza – ca probă – era absolut obligatorie”, nu se poate reţine că ar putea fi aplicate 
dispoziţiile art.318 teza I Cod pr.civilă, mai ales cu prilejul judecăţii recursului, cum de altfel, nu 
se poate reţine ca fondată nici susţinerea făcută de contestator privind „expertiza extrajudiciară” şi 
care ar fi determinat „cea de a doua casare cu trimitere”. 
 Susmenţionatele susţineri sunt apreciate de Curte ca fiind nefondate sub aspectul 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru admisibilitatea contestaţiei în anulare, astfel cum 
este reglementată în conţinutul art.318 teza I Cod pr.civilă, şi pe cale de consecinţă, urmează a fi 
respinse. 

- al doilea motiv prevăzut de art.318 teza a II-a Cod pr.civilă „când instanţa, respingând 
recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de 
modificare sau de casare”, nu poate fi reţinut ca fiind aplicabil în cauză, apreciază Curtea, deoarece 
el poate fi invocat numai dacă se regăseşte aspectul privind „omisiunea cercetării unui motiv de 
casare”, ca fiind justificat. 
 Astfel, reţine Curtea că textul de lege vizat are în vedere numai omisiunea de a examina unul 
din motivele de casare invocate în termen, iar nu argumente de fapt sau de drept indicate de 
parte care, oricât de larg ar fi dezvoltate, sunt întotdeauna subsumate motivului de casare pe 
care se sprijină. 
 În acest sens, reţine Curtea că instanţa de recurs a fost în drept să grupeze argumentele 
folosite de recurent în dezvoltarea unui motiv de casare, pentru a răspunde printr-un considerent 
comun, fiind suficient ca instanţa de recurs să arate considerentele pentru care a găsit că motivul de 
casare este neîntemeiat, chiar dacă nu a răspuns la toate argumentele recurentului. 
 Deci, faţă de considerentele hotărârii pronunţate de instanţa de recurs, din care rezultă fără 
putinţă de tăgadă că, în mod legal organul fiscal a recurs la „metoda estimării” pentru a stabili baza 
impozabilă a veniturilor recurentului şi a debitului în sarcina sa, nu discreţionar, ci respectând legea, 
indicând dispoziţiile cuprinse în art.7 alin.2 cu referire la art.67 alin.1 din O.G. nr.92/2003 în 
vigoare în anul 2008, precum şi ale art. 65.2 din H.G. nr. 1050/2004, având în vedere adresa nr. 
2429/22.08.2011 a D.A.D.R. Tulcea, referitoare la estimarea venitului pentru fiecare tip de cultură, 
aferent anilor fiscali 2008, 2009 şi 2010, Curtea apreciază că, în speţă, nu sunt întrunite condiţiile de 
aplicabilitate ale art. 318 teza a II-a Cod pr. civilă. 
 De altfel, reţine Curtea că sunt nefondate şi susţinerile contestatorului referitoare la 
„regimul fiscal al sumelor reprezentând subvenţie”, neputând fi considerate aplicabile dispoziţiile 
textului de lege invocat, atât timp cât instanţa de recurs, în considerentele hotărârii sale, a constatat 
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că în forma în vigoare în anii 2008, 2009 şi 2010 a dispoziţiilor art.42 lit.b şi lit.c din Legea 
nr.571/2003 (Codul fiscal) nu prevăd subvenţiile ca făcând parte din sumele avute în vedere în 
calcularea veniturilor impozabile, atât timp cât art.42 lit.a şi lit.r din lege statuează că: 

„a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi 
din fonduri publice, precum şi de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia 
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă; 

 r) subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile sunt acordate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.”, 

aceasta în condiţiile în care au fost respectate dispoziţiile art.48 alin.7 lit.b din Legea 
nr.571/2003, cu privire la „regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi 
independente”. 
 În acelaşi sens, urmează a se reţine ca inaplicabile dispoziţiile cuprinse în contestaţia 
specială - art.318 teza a II-a Cod pr.civilă şi cu privire la trimiterile la H.G. nr.50/2012, odată ce 
acest act normativ nu a dus modificări textului de lege – art.42 din Codul fiscal, ori dispoziţiilor 
din Normele Metodologice nr.44/2004 de aplicare a Codului fiscal, ci numai precizează că 
acestea sunt „venituri neimpozabile”, desemnate expres de lege şi nu numai printr-o interpretare 
„per a contrario”, cum erau desemnate anterior, aceasta fiind reţinerea instanţei de recurs, apreciată 
de Curte ca legală şi temeinică. 
 Cu alte cuvinte, Curtea reţine că susţinerile contestatorului privind „neobservarea că la 
dosar există un raport de expertiză extrajudiciar” ori „retroactivitatea unor dispoziţii legale”, nu 
reprezintă prin ele însele condiţii de admisibilitate ale contestaţiei în anulare formulată cu indicarea 
celor două temeiuri de drept sus relevate. 
 Pentru toate considerentele sus expuse, Curtea apreciază în sensul respingerii contestaţiei 
în anulare, ca nefondată.  
 

76. Contestaţie la executare. Neparcurgerea procedurii prealabile. 
 

Art. 304, pct. 9 Cod procedură civilă 
Art. 21, alin.(2) din OUG nr. 148/2005 

Art. 7 din Legea nr. 554/2004 
 

 Potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004, la instanţa de contencios administrativ poate fi 
formulată cererea de anulare a unui act administrativ numai după parcurgerea procedurii prealabile. 

Prin urmare, neepuizarea căilor administrative de contestare a unei decizii de impunere reprezintă 
un fine de neprimire în faţa instanţei de contencios, efectul juridic fiind cel al inadmisibilităţii cererii de 
chemare în judecată. 
 

Decizia civilă nr. 178/CA/17.02.2014 
                           Dosar nr. 7103/118/2012* 

 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 7103/118/2012*, prin 

declinare de competenţă funcţională de la Tribunalul Constanţa – Secţia Civilă, reclamanta [...] a 
solicitat ca in contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE - AJPIS CONSTANŢA.  

-  să se dispună anularea Deciziei nr. 133655199110 din 09.05.2012 emisă de către pârâtă. 
Motivând acţiunea, reclamanta a învederat că în data de 21.05.2012 i s-a comunicat la 

domiciliu decizia a cărei contestaţie face obiectul prezentului dosar, învederând că din conţinutul şi 
forma acesteia nu se înţelege ce sumă se impută şi de ce se impută, ce reprezintă suma, fără a fi 
motivată în fapt şi în drept, agenţia înşiruind haotic legislaţia în vigoare.  
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Susţine reclamanta că a înţeles că în 15 zile devine titlu executoriu, în condiţiile în care 
dispoziţiile deciziei sunt contrare, precizând că a procedat la contestarea deciziei şi la organul 
emitent, dar nu i s-a dat nici un răspuns. 

Legal citată, pârata a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea cererii ca nefondată. 
Prin sentinţa civilă nr. 3268 din 07.06.2013 Tribunalul Constanţa a respins cererea 

formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu  pârâtul MINISTERUL  MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE – AJPIS CONSTANŢA, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa  această soluţie instanţa  de fond a reţinut următoarele:   
În speţă, reclamantul a fost beneficiarul indemnizaţiei de creştere a copilului in perioada 

09.12.2009 - 29.08.2011, prin decizia nr. 1336555199110 din 09.05.2012, fiind stabilit un debit in 
sarcina reclamantei, reprezentând indemnizaţie primită necuvenit. 

Reţine instanţa de fond că suma de 63240 lei stabilită de recuperat, reprezintă indemnizaţia 
pentru creşterea copilului, încasată de către reclamant, în perioada 09.12.2009 - 29.08.2011. 

Urmare a unui control efectuat de către Curtea de Conturi la AJPIS Constanta, s-a solicitat 
Casei Judeţene de Pensii Constanţa o situaţie privitoare la beneficiarii de indemnizaţii pentru 
creşterea copilului. In urma verificărilor efectuate in baza de date, s-a emis de către CJP Constanta 
adeverinţa nr. 10863/04.04.2012, din care rezultă că în perioada 09.12.2009 - 29.08.2011, în care 
primea indemnizaţie pentru creşterea copilului, in baza OUG 148/2005, reclamantul a realizat şi 
venituri profesionale. 

Potrivit art. 12 alin 2 si 3 din OUG 148/2005, „(2)Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 
alin. (1), respectiv la art. 2, se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul 
realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare. (3)Plata stimulentului prevăzut la art. 3 se suspendă 
începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri profesionale 
supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare”. 

Potrivit art. 14 alin 1 din OUG 148/2005, „1)Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în 
situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la apariţia acesteia”, iar art. 15 din acelasi act normativ prevede ca „Drepturile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, 
conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu”. 

În speţă, deoarece reclamantul a realizat venituri impozabile în perioada în care era 
beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani, în temeiul art. 21 din 
OUG 148/2005, în mod legal AJPIS Constanţa a emis Decizia nr…. din 09.05.2012. Ori, veniturile 
realizate de către reclamant sunt obţinute ca urmare a prestării unor servicii in baza unei convenţii. 

 Împotriva acestei soluţii, în termen legal, a declarat recurs  reclamanta  [...] criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru următoarele considerente: 

Instanţa de fond nu a dat eficienţă probatoriului administrat în cauză, respectiv, în mod 
eronat a reţinut că reclamanta a înregistrat venituri profesionale în perioada în care  primea 
indemnizaţie de creştere a copilului, având în vedere că pârâta nu a făcut dovada faptului  că au fost 
primite aceste venituri cu caracter profesional, ce reprezenta veniturile precum şi suma imputată. 

Instanţa de fond nu s-a pronunţat privitor la aspectele de nelegalitate sesizate, respectiv nu a 
motivat în fapt şi în drept, ci a procedat la respingerea cererii ca fiind nefondată, fără a face referire 
la motivele pentru care apreciază decizia ca fiind legal întocmită, analizând doar textul de lege care 
permite imputarea sumei, ori  reclamanta a criticat decizia şi din punct de vedere al condiţiilor de 
formă. 



403 
 

Pârâta nu a comunicat decizia de impunere cu înscrisurile care să ateste temeinicia celor 
reţinute, astfel încât să-şi poate face apărări prin plângerea adresată către ei, nu a motivat de unde 
sunt sumele şi ce reprezintă. 

Recurenta reclamantă a depus la dosarul cauzei dovada faptului că face parte din comitetul 
de cenzori a Uniunii Turco-Tătare, iar veniturile realizate erau aleatorii, fiind acea categorie care nu 
se încadrează în prevederile O.U.G. 148/2005, în sensul că nu sunt primite cu titlu de venituri din 
categorii profesionale. 

Pentru aceste considerente, recurenta  solicită admiterea recursului cu consecinţa modificării 
în tot a hotărârii atacate, în sensul admiterii contestaţiei şi anularea deciziei atacate. 

Intimata AJPIS Constanţa a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei civile nr. 3268/2013 a Tribunalului Constanţa ca  fiind 
legală şi temeinică. 

Prin încheierea din 10 ianuarie 2014 Curtea a dispus repunerea cauzei pe rol pentru a pune în 
discuţia contradictorie a părţilor excepţia inadmisibilităţii pentru neparcurgerea procedurii 
administrativ jurisdicţionale prevăzute de O.G. nr.2/2003. 

 Examinând recursul prin prisma motivului de ordine publică invocat din oficiu, 
Curtea reţine caracterul său întemeiat, pentru următoarele considerente: 

Obiectul cererii de chemare în judecată îl reprezintă contestaţia formulată împotriva deciziei 
nr. …/09.05.2012, emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Fiscală, decizie care, potrivit 
art. 21, alin.(2) din OUG nr. 148/2005, trebuia să fie contestată în termen de 30 de zile de la 
comunicare la AJPIS Constanţa, conform celor inserate în cuprinsul respectivului act administrativ 
atacat, cu respectarea dispoziţiilor din Legea contenciosului administrativ. 

 Instanţa de control judiciar a pus în discuţie motivul de ordine publică prevăzut de art. 304, 
pct. 9 c. proc. civ., referitor la interpretarea şi aplicarea greşită a legii, invocând excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii formulate în faţa instanţei de contencios administrativ, reţinând 
următoarele: 
 Potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004, la instanţa de contencios administrativ 
poate fi formulată cererea de anulare a unui act administrativ numai după parcurgerea procedurii 
prealabile. 

Prin urmare, neepuizarea căilor administrative de contestare a unei decizii de impunere 
reprezintă un fine de neprimire în faţa instanţei de contencios, efectul juridic fiind cel al 
inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată. 

Pentru aceste considerente, observând că intimata reclamantă a contestat la instanţa de 
contencios administrativ competentă decizia de impunere nr. …/09.05.2012, fără a face dovada 
parcurgerii procedurii prealabile, Curtea reţine caracterul întemeiat al excepţiei invocate din oficiu, 
pe care o va admite.  
          În raport de caracterul întemeiat al excepţiei de inadmisibilitate, se va dispune admiterea 
recursului şi modificarea în tot a sentinţei recurate, conform prevederilor art.312 Cod proc. civ. şi 
ale art. 304, pct. 9 Cod proc. civ. 

În consecinţă, dată fiind soluţia de respingere a acţiunii ca inadmisibilă, Curtea va lăsa 
necercetate celelalte motive de recurs, fiind de prisos a verifica aceste critici prin prisma soluţiei 
pronunţate. 
 

77. Constatare nulitate absolută a contractului de împrumut cu garanție imobiliară 
fără dobândă. Buna-credință a intimatului pârât. 
 

Art.35 din Decretul nr.31/1954 
Art.55, 70. 75 şi 78 din Legea nr.31/1990 
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La încheierea actelor contestate, dl. [...] a acţionat în calitate de administrator statutar în raport cu 
prevederile art. 197 cu referire la art.75 din Legea nr.31/1990, art.55, 70 şi 78 din Legea nr.31/1990. 

Pentru depăşirea mandatului administratorului statutar legea societăţilor comerciale nu prevede 
sancţiunea anulării actelor, ci doar a despăgubirilor rezultate (art.78), cu excepţia prevederilor art.55. 

Potrivit art.55 din Legea nr.31/1990 forma în vigoare la 23.11.2010:„(1) În raporturile cu terţii, 
societatea este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depăşesc obiectul de activitate al 
societăţii, în afară de cazul în care ea dovedeşte că terţii cunoşteau sau, în împrejurările date, trebuiau să 
cunoască depăşirea acestuia ori când actele astfel încheiate depăşesc limitele puterilor prevăzute de lege 
pentru organele respective. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singură, dovada cunoaşterii. (2) 
Clauzele actului constitutiv ori hotărârile organelor statutare ale societăţilor prevăzute în alineatul 
precedent, care limitează puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile terţilor, chiar dacă au 
fost publicate.” 
 

     Decizia civilă nr. 531/07.07.2014 
        Dosar nr. 3923/30/2011* 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş la data de 

08.06.2011 sub nr.3923/30/2011 reclamanta SC [...] SRL a chemat în judecată pe pârâtul [...] 
solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună: constatarea nulităţii absolute a 
Contractului de împrumut cu garanţie imobiliară fără dobândă autentificat sub nr.[...]/21.09.2010, de 
BNP [...]; constatarea nulităţii absolute a actului adiţional la contractul de împrumut cu garanţie 
imobiliară nr. [...]/21.09.2010, act adiţional autentificat sub nr. [...]/01.04.2011 de BNP [...]; radierea 
ipotecii înscrise asupra imobilelor situate în comuna [...], jud. Timiş, identificate prin CF nr. [...] 
[...], nr. cad. [...] şi CF nr. [...] [...] nr. cad. [...]. În plus, s-a solicitat obligarea pârâtului la plata 
cheltuielilor de judecată. 

 În motivarea cererii s-a arătat că prin contractul de împrumut cu garanţie imobiliară fără 
dobândă autentificat sub nr. [...]/21.09.2010 de BNP [...], administratorul societăţii reclamante, [...] a 
împrumutat de la pârâtul [...] suma de 18000 euro, obligându-se să o restituie la 21.11.2010.  

Pentru garantarea restituirii împrumutului, [...] a solicitat înscrierea unei ipoteci 
convenţionale asupra a două terenuri intravilane situate în comuna [...].  

Reclamanta a învederat instanţei că deşi din contract reiese că împrumutul a fost făcut de SC 
[...] SRL, [...] nu a prezentat vreo împuternicire în acest sens, acesta nefiind mandatat să încheie un 
contract de împrumut ori să ceară înscrierea unei ipoteci asupra imobilelor societăţii comerciale. În 
plus, prin actul adiţional, părţile au convenit ca suma împrumutată să se majoreze la 25000 euro, iar 
termenul de rambursare a fost stabilit pentru data de 15.06.2011. 

 Reclamanta a mai învederat instanţei că la data de 01.04.2011 - data încheierii actului 
adiţional, mandatul administratorului expirase, acesta fiind numit în 22.03.2007 pentru o perioadă de 
patru ani. Totodată, s-a arătat că denumirea societăţii mandante este greşit consemnată în actul 
adiţional.  

Art. 12 din actul constitutiv limitează expres mandatul administratorului la reprezentarea 
societăţii în raporturile cu banca şi cu eventualii angajaţi. În legătură cu situaţia de fapt expusă, 
reclamantul a mai precizat că administratorul societăţii a încheiat cele două acte cu depăşirea 
mandatului încredinţat, consecinţa fiind inopozabilitatea faţă de reclamantă a acestor acte. Astfel, în 
lipsa unei decizii a asociatului unic de împuternicire a administratorului societăţii, lipseşte 
consimţământul acesteia la încheierea contractului de împrumut şi a actului adiţional, fiind încălcate 
dispoziţiile art. 948 C civ. 

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 13 alin. 1 din legea nr. 31/1990, art. 196 indice 
1 alin. 1, art. 55 alin. 1 din Legea 31/1990. 

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: certificat 
de înregistrare, act constitutiv, contract de împrumut, act adiţional. 

Acţiunea a fost legal timbrată  cu  taxa de timbru şi timbru judiciar. 
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Pârâtul [...] a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a 
Tribunalului Timiş. 

Prin sentinţa comercială nr. 1928/08.12.2011 Tribunalul Timiş a admis excepţia 
necompetenţei teritoriale şi a dispus declinarea cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa. 

Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 1826/08.05.2012 Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
necompetenţei materiale şi a dispus declinarea cauzei în favoarea Judecătoriei  Constanţa. 

Pârâtul [...] a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în 
judecată. Acesta a învederat instanţei că în conformitate cu prevederile art. 70 indice 1 şi art. 55 din 
Legea nr. 31/1990 societatea reclamantă este angajată în relaţiile cu terţii prin actele organelor sale, 
respectiv prin consimţământul administratorului societăţii, [...].  

Pârâtul a învederat instanţei că la momentul  încheierii contractului de împrumut mandatul 
administratorului era valabil. Referitor la actul adiţional, a precizat că prin Hotărârea din 24.01.2011 
adoptată de asociatul [...] a decis vânzarea sau ipotecarea terenului amplasat în localitatea [...], sens 
în care administratorul societăţii, [...], a fost autorizat să semneze hotărârea dispusă de SC [...] SRL, 
semnând ulterior orice act şi încasând preţul în numele companiei. Cu privire la susţinerile 
reclamantei conform cărora pârâtul nu a fost de bună - credinţă, apreciind că sarcina probei îi revine 
acesteia, iar obligaţia verificării îi revine notarului.  

În probaţiune s-a depus Hotărârea din 24.01.2011 adoptată de acţionarii companiei  [...], 
actul constitutiv al societăţii reclamante. 

Prin răspunsul la întâmpinare, reclamanta a învederat că singurul mandat acordat 
administratorului societăţii este cel stabilit prin actul constitutiv, Hotărârea din 24.01.2011 fiind un 
act fals întocmit în mod fraudulos. Astfel, prin sentinţa civilă nr. 56/16.02.2012 pronunţată de 
Tribunalul Timiş, s-a constatat că administratorul [...] a recunoscut falsificarea actului şi a 
semnăturilor. 

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriu, la dosarul cauzei fiind 
depusă şi documentaţia ce a stat la baza întocmirii contractului de împrumut nr. 2131/21.09.2010. 

Prin notele de şedinţă depusă, reclamanta a mai învederat instanţei caracterul fraudulos al 
actelor prin care imobilele au fost scoase din patrimoniul societăţii, apreciind că pârâtul, în 
complicitate cu [...], cercetat penal în dosarul nr. 155/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Timiş, au scos terenurile din patrimoniul societăţii în mod ilicit. 

Prin sentinţa civilă nr. 8574/12.06.2013, Tribunalul Constanţa a admis cererea de 
chemare în judecată; a constatat nulitatea absolută a contractului de împrumut cu garanţie imobiliară 
fără dobândă autentificat la BNP [...] sub nr. [...]/21.09.2010; a constatat nulitatea absolută a actului 
adiţional la contractul de împrumut cu garanţie imobiliară fără dobândă nr. [...]/21.09.2010, 
autentificat sub nr. [...]/01.04.2011 de BNP [...]; a dispus radierea ipotecii înscrise asupra imobilelor 
situate în comuna [...], judet Timiş, identificate prin CF nr. [...] [...], nr. CAD [...] şi CF nr. [...] [...], 
nr. Cad. [...] şi a obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3776 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată. 
 Pentru a se pronunţa în acest sens, instanţa a reţinut următoarele 

Prin contractul de împrumut cu garanţie imobiliară fără dobândă  autentificat sub nr. 
[...]/21.09.2010 de BNP [...], pârâtul [...] a împrumutat societăţii reclamante, reprezentate de către 
administratorul [...], suma de 18000 euro, urmând a fi  restituită până la 21.11.2010. 
 Pentru garantarea restituirii împrumutului, [...] a solicitat înscrierea unei ipoteci 
convenţionale asupra a două terenuri intravilane situate în comuna [...]. 
 Cercetând actele ce au stat la baza perfectării contractului de împrumut cu garanţie 
imobiliară fără dobândă autentificat sub nr. [...]/21.09.2010 de BNP [...] rezultă: 
 Cererea adresată notarului public în vederea încheierii contractului de împrumut este 
semnată de către [...] în calitate de creditor şi [...] în calitate de debitor - administrator al SC [...] 
SRL.  
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 Înscrisurile ce au însoţit cererea de perfectare a contractului de împrumut sunt următoarele: 
certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, extrase de carte funciară, încheierea nr. 
116708/03.09.2010 eliberată de BCPI Timişoara, act de dezmembrare, act adiţional la act de 
dezmembrare, chitanţa, factură fiscală, certificat de înregistrare, certificat constatator, extras din 
actul constitutiv.  

Potrivit dispoziţiilor art. 948 C.civ, sunt condiţii esenţiale pentru validitatea unei convenţii 
capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii care se obligă, un obiect determinat şi 
o cauză licită.  

Prin urmare, consimţământul reprezintă o condiţie esenţială, de fond şi generală a actului 
juridic civil. Această condiţie a actului juridic civil se concretizează într-o manifestare de voinţă a 
subiectului de drept civil de a încheia actul juridic civil şi de a se obliga juridiceşte.  

Lipsa acestei condiţii atrage nulitatea absolută a convenţiei încheiate.  
Nulitatea absolută reprezintă acea sancţiune de drept civil care lipseşte actul juridic de 

efectele contrare regulilor de conduită cuprinse în acte normative edictate pentru încheierea sa 
valabilă, ce intervine pentru nerespectarea unei norme juridice care ocroteşte un interes general la 
încheierea unui act juridic civil.  

Lipsa totală a consimţământului, aşa cum se invocă în acţiune, constituie deci o cauză de 
nulitate absolută, care poate fi invocată oricând, de orice persoană interesată.  

Potrivit art. 55 din Legea nr. 31/1990,  în raporturile cu terţii, societatea este angajată prin 
actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depăşesc obiectul de activitate al societăţii, în afară de 
cazul în care ea dovedeşte că terţii cunoşteau sau, în împrejurările date, trebuiau să cunoască 
depăşirea acestuia ori când actele astfel încheiate depăşesc limitele puterilor prevăzute de lege 
pentru organele respective. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singură, dovada 
cunoaşterii. 

Raportând aceste considerente la cauza dedusă judecăţii, este de observat că reclamanta a 
susţinut că nu l-a mandatat pe administratorul [...] să încheie contractului de împrumut cu garanţie 
imobiliară fără dobândă  autentificat sub nr. [...]/21.09.2010 de BNP [...]. 

 Aceste susţineri ale reclamantei sunt dovedite prin faptul că la data încheierii actului - 
21.09.2010, singurele atribuţii ale administratorului [...]  erau stabilite prin actul constitutiv. 

Or, potrivit art. 12 din actul constitutiv al societăţii SC [...] SRL drepturile administratorului 
[...] constau în drept de semnătură în bancă şi dreptul de a angaja pe bază de contract de muncă sau 
convenţie civilă personalul societăţii. 

 Pe cale de consecinţă,  întrucât administratorul [...] a încheiat contractul de împrumut prin 
depăşirea atribuţiilor acordate de către societatea reclamantă, instanţa a apreciat că lipseşte 
consimţământul reclamantei la încheierea acestui act, înlăturând susţinerile pârâtului cu privire la 
buna sa credinţă, având în vedere că acesta a avut posibilitatea de a lua la cunoştinţă faptul că 
încheie un contract cu o persoană ce-şi depăşeşte mandatul, în condiţiile în care actul constitutiv al 
societăţii a fost depus la dosarul întocmit de către notarul public. 

Potrivit art.1898, alin.1 C.civ., buna credinţă este credinţa posesorului că cel de la care a 
dobândit imobilul avea toate însuşirile cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea. Deşi 
textul menţionat se referă la uzucapiunea de scurtă durată, acesta se aplică şi altor situaţii, cum este 
şi cea din speţă. Din hermeneutica textului legal menţionat se deduce că, deşi buna-credinţă 
presupune într-adevăr o eroare din partea unei persoane, această eroare nu decurge dintr-o simplă 
ignoranţă pur subiectivă a celui care se prevalează de ea, ci numai dintr-o aparenţă înşelătoare 
suficient de credibilă.  

Ori, pârâtul [...] a cunoscut, sau cel puţin, a avut posibilitatea de a cunoaşte limitele 
împuternicirii persoanei cu care a contractat, actul constitutiv al societăţii fiind depus în cadrul 
înscrisurilor ce au stat la baza autentificării contractului de împrumut, prin urmare, instanţa a 
constatat că acest contract este lovit de nulitate absolută. 
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 Ţinând cont de teza potrivit căreia din perspectiva efectelor nulităţii, cauzele de nulitate au o 
valoare identică, neputându-se spune că actul juridic civil este mai mult sau mai puţin nul în funcţie 
de cauza de nulitate reţinută, instanţa a apreciat că nu se mai impune analiza cauzei ilicite invocate 
de reclamantă drept cauză de nulitate absolută a contractului de împrumut. 

În privinţa capătului de cerere referitor la constatarea nulităţii absolute a actului adiţional la 
contractul de împrumut cu garanţie imobiliară nr. [...]/21.09.2010, act adiţional autentificat sub nr. 
[...]//01.04.2011 de BNP [...], instanţa a reţinut: 

La data de 01.04.2011 BNP [...] a autentificat actul adiţional la contractul de împrumut cu 
garanţie imobiliară nr. [...]/21.09.2010, potrivit căruia părţile, [...] şi SC [...] SRL prin administrator 
[...], au convenit ca suma împrumutată să se majoreze la 25000 euro, iar termenul de rambursare a 
fost stabilit pentru data de 15.06.2011. 

Cercetând înscrisurile administrate în cauză, instanţa a reţinut că prin actul constitutiv, [...] a 
fost numit administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 13.03.2007. 

Prin urmare, în data de 01.04.2011 mandatul acestuia încetase, [...] nemaiavând 
împuternicirea de a reprezenta societatea sau de a încheia acte în numele acesteia. 

Susţinerile reclamantei cu privire la ineficacitatea actului adiţional întrucât denumirea 
societăţii mandante este greşit consemnată drept SC [...] SRL în loc de SC [...] SRL, nu constituie un 
motiv de nulitate în lipsa dovedirii vreunei vătămări. 

Pe de altă parte, instanţa a înlăturat apărările pârâtului cu privire la Hotărârea din 24.01.2011 
adoptată de asociatul [...] prin care s-a decis vânzarea sau ipotecarea terenului amplasat în localitatea 
[...], sens în care administratorul societăţii, [...] ar fi fost autorizat să semneze hotărârea dispusă de 
SC [...] SRL, semnând ulterior orice act şi încasând preţul în numele companiei. 

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 56/16.02.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş, s-a constatat că 
administratorul [...] a recunoscut falsificarea actului şi a semnăturilor, aspecte ce rezultă şi din 
răspunsurile reclamantei la interogatoriul propus de pârât. 

De altfel, efectele nulităţii actului juridic civil faţă de terţi sunt guvernate de principiul 
anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial (resolutio jure dantis, resolvitur jus 
accipientis). 

Actul adiţional este subsecvent contractului de împrumut cu privire la care s-a constatat 
incidenţa nulităţii absolute. 

Pe cale de consecinţă,  actul adiţional la contractul de împrumut cu garanţie imobiliară nr. 
[...]/21.09.2010, act adiţional autentificat sub nr. [...]/01.04.2011 de BNP [...],  este lovit de nulitate 
absolută. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind radierea ipotecii înscrise asupra imobilelor 
situate în comuna [...], jud. Timiş, identificate prin CF nr. [...] [...], nr. cad. [...] şi CF nr. [...] [...] nr. 
cad. [...], cu toate că reclamantul nu şi-a motivat în drept acest capăt de cerere, cererea de chemare în 
judecată este suficient motivată în fapt, astfel încât instanţa a fost în măsură să dea calificarea legală 
corectă acestui capăt de cerere. 

Acţiunea în rectificare este acea acţiune în justiţie prin care se cere îndreptarea sau 
suprimarea unei înscrieri necorespunzătoare realităţii făcută în cartea funciară, pentru a pune de 
acord starea tabulară cu situaţia juridică reală a unui imobil. Acţiunea în rectificare este grefată pe o 
acţiune de fond, respectiv, în speţa dedusă judecăţii, pe o acţiune în nulitate. 

În art.34 din Legea nr.7 din 1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, sunt 
prevăzute limitativ patru cazuri de exercitare a acţiunii în rectificare, unul dintre aceste cazuri fiind 
acela în care înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil.  

Urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de împrumut cu garanţie imobiliară fără 
dobândă autentificat la BNP [...] sub nr. [...]/21.09.2010 şi a actului adiţional la contractul de 
împrumut cu garanţie imobiliară fără dobândă nr. [...]/21.09.2010, autentificat sub nr. 
[...]/01.04.2011 de BNP [...], instanţa a dispus radierea ipotecii înscrise asupra imobilelor situate în 
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comuna [...], judet Timiş, identificate prin CF nr. [...] [...], nr. CAD [...] şi CF nr. [...] [...], nr. Cad. 
[...]. 

Văzând dispoziţiile art. 274 din Codul de procedura civilă şi faţă de împrejurarea că pârâtul a 
căzut în pretenţii, instanţa a  obligat pârâtul la plata sumei de 3776 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată. 

Împotriva sentinţei civile  nr. 8574/12.06.2013 a formulat apel pârâtul [...], solicitând 
schimbarea în tot a sentinţei apelate în sensul respingerii acţiunii deduse judecăţii, cu cheltuieli de 
judecată constând în plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar. 

În motivarea căii de atac, apelantul a arătat că prima instanţă a interpretat şi aplicat greşit 
dispoziţiile art. 70 ind.1 şi 50 din Legea 31/1990 reţinând eronat şi împrejurarea că, în calitate de 
creditor, a fost de rea-credinţă la încheierea contractului întrucât ar fi avut posibilitatea de a lua la 
cunoştinţă de faptul că încheie un contract cu o persoană care îşi depăşeşte limitele mandatului 
încredinţat. 

Instanţa a reţinut lipsa totală a consimţământului societăţii intimate raportată la art. 948 Cod 
civil. 

Relativ la actul adiţional, instanţa a înlăturat, în mod nefondat, apărările referitoare la 
existenţa şi efectele Hotărârii asociatului unic al SC [...] SRL adoptată la data de 24.01.2011 şi a 
reţinut dispoziţiile din sentinţa civilă nr. 56/16.02.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş. Procedând 
de această manieră, instanţa de fond a încălcat principiul relativităţii efectelor unei hotărâri 
judecătoreşti. 

Hotărârea asociatului unic al SC [...] SRL adoptată la data de 24.01.2011 are natura unei 
mandatări/autorizări a administratorului statutar in vederea vânzării sau ipotecării terenului în litigiu. 

De asemenea, a susţinut apelantul, verificarea valabilităţii mandatului de administrator 
statutar pentru societate este un atribut al notarului public. În speţă este vorba de 2 acte notariale 
întocmite de 2 notari diferiţi care au examinat documentaţia  şi au perfectat actele fără să ceară 
înscrisuri suplimentare. 

În acest context, aprecierile instanţei cu privire la reaua sa credinţă sunt lipsite de suport 
legal, fiind contrare dispoziţiilor exprese ale art. 55 al.1 teza finală din Legea 31/1990, art. 12 din 
actul constitutiv 70 ind.1 din Legea 31/1990. 

În apărare, intimata SC [...] SRL, în insolvenţă, reprezentată prin administrator judiciar 
CASA DE INSOLVENŢĂ [...] FILIALA TIMIŞ SPRL a formulat întâmpinare solicitând 
respingerea apelului, menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii apelate. 

În esenţă, a arătat că la încheierea contractului de împrumut, administratorul statutar a 
acţionat fără a avea mandat pentru a reprezenta societatea în acest sens, consecinţa depăşirii 
limitelor mandatului fiind inopozabilitatea actului faţă de societate. 

În mod corect s-a reţinut că actul juridic a fost încheiat fără consimţământul societăţii, iar 
sancţiunea este cea a nulităţii absolute a acestuia. 

La încheierea actului adiţional, [...] nu mai avea calitate de administrator statutar şi a 
recunoscut falsificarea Hotărârii asociatului unic al SC [...] SRL adoptată la data de 24.01.2011 şi a 
semnăturilor conform sentinţei civile nr. 56/16.02.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş. 

Ori, ceea ce s-a consemnat în sentinţă are valoare de fapt juridic şi poate fi invocat fără nici o 
restricţie faţă de orice persoană. 

În aplicarea principiului anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului principal şi 
în considerarea răspunsurilor la interogatoriu, soluţia primei instanţe este temeinică şi legală. 

Nu s-au administrat probatorii suplimentare. 
Prin sentinţa civilă nr. 47/19 Februarie 2014, Tribunalul Constanţa a admis apelul 

formulată de apelantul [...], în contradictoriu cu intimata-reclamantă  S.C. [...] S.R.L. reprezentată 
prin administrator judiciar CASA DE INSOLVENŢĂ [...] FILIALA TIMIŞ SPRL împotriva 
sentinţei civile nr. 8574/12.06.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa, a schimbat în tot hotărârea 
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apelată, respingând în tot acţiunea, ca nefondată, cu obligarea intimatei reclamantă la plata sumei de 
890 lei cheltuieli de judecată în favoarea apelantului. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut că prima instanţă a făcut o interpretare 
şi aplicare greşită a dispoziţiilor legale în hotărârea recurată şi a concluzionat, în mod nefondat că 
actele în litigiu sunt lovite de nulitate absolută, fiind încheiate cu lipsa consimţământului SC [...] 
SRL, în calitate de împrumutat fără a avea în vedere dispoziţiile art.35 din Decretului nr.31/1954 
precum şi  ale art. 197,75 şi 70  din Legea nr.  31/1990. 
 Aprecierile instanţei cu  privire la  reaua credinţă a creditorului  împrumutat şi diligenţele pe 
care trebuia să le întreprindă contravin dispoziţiilor exprese ale art.55 din Legea nr.31/1990. 
  Împotriva aceste soluţii a declarat recurs CASA DE INSOLVENŢĂ [...] FILIALA 
TIMIŞ SPRL – în calitate de administrator judiciar al SC [...] SRL susţinând că: 
 Instanţa face confuzie între organele de administrare ale societăţii şi organele de conducere 
ale acesteia invocând în acest sens prevederile art.13 alin.1 din Legea nr. 31/1990, administratorul 
[...] putea semna acte în numele şi pe seama societăţii SC [...] SRL numai în limita mandatului 
conferit şi numai în baza unei decizii a asociatului unic [...]. 
 Instanţa de control şi-a fundamentat raţionamentul pornind de la această confuzie între 
organul deliberativ şi administrator, afirmând că actele semnate şi ştampilate de [...] în calitate de 
administrator statutar sunt  încheiate în numele şi pe seama  societăţii. În susţinerea acestui 
argument, tribunalul a reţinut că nu se poate prevala cu succes  de prevederile art.11 şi 12 din  actul 
constitutiv şi nici  de art.13 din Legea  nr.31/1990 invocând dispoziţiile art. 54 din Legea 
nr.31/1990. 
 Pentru ca societatea să-şi însuşească vreun act făcut de administrator, acesta trebuia să fie 
precedat  de o decizie a asociatului unic iar administratorul trebuia să  acţioneze numai în limita 
mandatului său. 
 Sancţiunea care se aplică unui act juridic încheiat cu  încălcarea unei condiţii de  valabilitate 
cum este lipsa consimţământului este cea a nulităţii absolute a  actului. 
 Reaua-credinţă a numitului  [...] a fost apreciată greşit. 
 Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate în raport cu criticile aduse, se 
constată că  recursul este nefondat din următoarele considerente: 

I. În legătură cu  motivul de recurs conform căruia instanţa de apel a făcut o interpretare şi 
aplicare greşită a dispoziţiilor legale în materia societăţilor, Curtea reţine următoarele: 
 Conform actului constitutiv al societăţii SC [...] SRL administratorul societăţii este dl. [...] 
ales pe o perioadă de 4 ani; 
 Această societate are  un singur asociat unic în persoana societăţii [...]. 
 În perioada executării mandatului de administrator statutar dl. [...] a semnat contractul de 
împrumut cu garanţie imobiliară fără dobândă autentificat sub nr.[...]/21.09.2010 la BNP [...] şi actul 
adiţional autentificat sub nr. [...]/01.04.2011 de BNP [...]. 
 Cu ocazia soluţionării apelului s-a reţinut că aceste acte nu sunt lovite de nulitate absolută 
astfel cum susţine recurenta, întrucât au fost încheiate cu societatea prin reprezentant statutar. 
 Din cuprinsul motivării nu rezultă că instanţa de apel a făcut o confuzie  între organele de 
administrare ale societăţii şi cele de conducere, astfel cum greşit se susţine. 
 Astfel, instanţa nu s-a raportat doar la prevederile art.35 din Decretul nr.31/1954, ci le-a avut 
în vedere şi pe cele ale  Legii nr.31/1990. 

Acest aspect rezultă din considerentele hotărârii conform căreia, la încheierea actelor 
contestate dl. [...] a acţionat în calitate de administrator statutar în raport cu  prevederile art. 197 cu 
referire la art.75 din Legea nr.31/1990, art.55, 70 şi 78 din  Legea nr.31/1990. 

Raportat la aceste dispoziţii legale, în mod corect s-a reţinut că între voinţa persoanei juridice 
şi voinţa exprimată de organele de conducere prin administrator statutar există identitate, iar actele  
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încheiate în numele şi pe seama recurentei sunt în conformitate cu  dispoziţiile art.197 şi 75 din  
Legea nr.31/1990. 

Pentru depăşirea mandatului administratorului statutar legea societăţilor comerciale nu 
prevede sancţiunea anulării actelor, ci doar a despăgubirilor rezultate (art.78) cu excepţia 
prevederilor art.55. 

În acest context, instanţa de apel a analizat cererea şi din perspectiva invocată de recurentă 
întemeiată pe art.11 şi 12 din actul constitutiv în referire la art.13 şi art.1961 teza finală, art.55 alin.1 
din legea societăţilor comerciale în referire la art.948 Cod.civ., reţinându-se că societatea şi-a 
exprimat consimţământul la încheierea actelor  contestate  

Nu în ultimul rând instanţa de apel a avut în vedere şi prevederile art.70 din legea 
nr.31/1990, conform cărora administratorul a efectuat  acele operaţiuni pentru aducerea la 
îndeplinire a obiectului de  activitate şi pentru care nu au fost prevăzute restricţii în actul constitutiv 
(art.12 şi 13).  

II. În referire la motivul care vizează buna credinţă a intimatului pârât  Curtea reţine 
următoarele: 

Potrivit art.55 din Legea nr.31/1990 forma în vigoare la 23.11.2010:„(1) În raporturile cu 
terţii, societatea este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depăşesc obiectul 
de activitate al societăţii, în afară de cazul în care ea dovedeşte că terţii cunoşteau sau, în 
împrejurările date, trebuiau să cunoască depăşirea acestuia ori când actele astfel încheiate 
depăşesc limitele puterilor prevăzute de lege pentru organele respective. Publicarea actului 
constitutiv nu poate constitui, singură, dovada cunoaşterii. 
    (2) Clauzele actului constitutiv ori hotărârile organelor statutare ale societăţilor prevăzute în 
alineatul precedent, care limitează puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile terţilor, 
chiar dacă au fost publicate.” 

Din interpretarea  prevederilor sus menţionate rezultă că terţii sunt obligaţi să cerceteze 
mandatul administratorului în limita diligenţelor obişnuite practicate atunci când o persoană întră în 
contact cu societatea. 

În speţă, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de apel, formalitatea de publicitate înregistrată în 
registrul comerţului nu putea conduce la aprecierea  depăşirii limitelor mandatului de reprezentare a 
numitului [...] pentru societatea recurentă, iar valabilitatea şi  limitele  mandatului au fost, de 
asemenea, verificate şi de către cei doi  notari publici în faţa cărora s-au  perfectat  actele. 

În susţinerea acestui motiv recurenta nu a adus alte  probe din care să  rezulte că intimatul 
pârât avea cunoştinţă de depăşirea mandatului de către  administratorul statutar, astfel că excepţia  
prevăzută de art.55 nu este  dovedită. 

Pentru aceste considerente, în baza art.312 Cod.pr.civ. va respinge recursul ca nefondat. 
 
78. Contestație prin care se solicită anularea actelor de înstrăinare și predare încheiate 

de lichidatorul judiciar având ca obiect un imobil urmare a invocării nerespectării de către 
acesta a dispozițiilor Legii nr. 85/2006. 

 
Art.21 din Legea nr.85/2006 

 
 Conform art. 21 din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar va depune lunar un raport 
reprezentând  descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o  justificare a cheltuielilor 
efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din  fondurile existente în  cererea 
debitorului, putând fi contestate măsurile pe care le ia administratorul judiciar şi modul în care face 
cheltuielile  în cursul aplicării  procedurii insolvenţei. 
 Referitor la „încălcarea grosolană” ale dispoziţiilor Legii 85/2006 de către lichidatorul judiciar, 
legea insolvenţei conţine prevederi în raport de care pot fi sancţionate presupusele abuzuri cu condiţia ca cel 
lezat să uzeze de mijloacele procedurale puse la dispoziţie. 
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     Decizia civilă nr. 516/02.07.2014 
        Dosar nr. 4275/118/2006/a9 

 
 1. Obiectul şi părţile litigiului 

La data de 20.11.2013 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa contestaţia 
formulată de reclamanta Asociaţia [...] Constanţa în contradictoriu cu intimata [...], lichidator 
judiciar al debitoarei SC [...] SA aflată în insolvenţă, prin care se solicită instanţei de judecată să 
dispună anularea tuturor actelor de înstrăinare şi predare încheiate de lichidatorul judiciar având ca 
obiect imobilul …, cu 32 apartamente + boxe situat pe strada …, mun. Constanţa, evacuarea 
necondiţionată a materialului, personalului, sculelor, sistarea demolărilor şi oricăror lucrări în 
imobil, asigurarea securităţii bunurilor din imobil prin refacerea şi închiderea golurilor creanţe în 
arhitectura imobilului, pe cheltuiala celui ce le-a produs, evacuarea molozului şi efectuarea 
curăţeniei generale în respectivul imobil.  

S-a arătat în motivarea contestaţiei că pe rolul Tribunalului Constanţa – secţia a II a civilă, se 
află dosarul civil nr. 7718/118/2010 având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de 
vânzare cumpărare nr. 1300/2006 încheiat între SC [...] SA  Constanţa şi SC [...] SRL, având ca 
obiect imobilele situate în Constanţa, … şi …, acţiune în cadrul căreia lichidatorul judiciar nu a 
întreprins demersuri pentru finalizarea dosarului şi recuperarea celor două imobile. Mai mult decât 
atât, arată contestatoarea, în înţelegere cu partea pârâtă SC [...] SRL, lichidatorul judiciar [...] a 
suspendat judecata în respectivul dosar.  

Mai susţine contestatoarea că motivul principal al prezentei contestaţii este reprezentat de 
faptul că, începând cu data de 15.11.2013, fără ca lichidatorul judiciar să fi comunicat contestatoarei 
vreun document de înstrăinare al respectivului imobil,  mai multe echipe de muncitori au intrat în 
imobilul …, au început demolarea, spargerea tâmplăriei, îngrădirea accesului în imobil, au schimbat 
lacătele – astfel încât contestatoarea a fost în imposibilitatea inspectării imobilului, toate aceste 
acţiuni fiind nelegale în condiţiile în care respectivul imobil este în litigiu în prezent. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 18 al. 1 teza a II a, lin. 2 lit. c, art.116 din legea 
85/2006. 

La termenul de judecată din data de 02.12.2013, contestatoarea a depus precizări, arătând că 
vânzarea respectivului imobil de către lichidatorul judiciar este nelegală, având în vedere litigiul 
existent în cadrul dosarului 7718/118/2010, vânzarea este urmarea înţelegerii  dintre lichidatorul 
judiciar şi SC [...] SRL, contrară intereselor SC [...] SA, iar potenţialul cumpărător nu poate invoca 
buna credinţă, cunoscând foarte bine existenţa litigiului dintre părţi, iar lichidatorul judiciar, 
neaducând la cunoştinţa contestatoarei stadiul economico financiar în cadrul dosarului de insolvenţă, 
contractele de vânzare cumpărare încheiate şi alte decizii, lezează grav, prin această acţiune, 
interesele contestatoarei.  

La termenul de judecată din 20.01.2014, intimata lichidator judiciar [...] a  formulat note de 
şedinţă, calificate ca fiind întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive, 
arătând că imobilul … indicat în acţiune nu se află în proprietatea SC [...] SA, acesta nici nu a fost 
regăsit scriptic în evidenţa financiar contabilă a debitoarei, fiind scos din evidenţa financiar 
contabilă anterior deschiderii procedurii insolvenţei, deşi diferenţa de preţ de 100.000 euro rezultată 
din vânzarea imobilului către SC [...] SRL nu fusese încasată. Toate aceste operaţiuni au fost 
cunoscute de administratorul SC [...] SA – [...], iar transmiterea dreptului de proprietate şi 
dezmembrămintele acestuia  - dispoziţia, posesia şi folosinţa, a operat la dta încheierii contractului 
de vânzare cumpărare  1300/18.08.2006 semnat de SC [...] SA prin reprezentant legal [...]. 

S-a mai invocat prin întâmpinare şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, faţă de 
dispoziţiile art. 21 din legea 85/2006, intimata susţinând că toate măsurile luate de lichidatorul 
judiciar au fost prezentate în cuprinsul rapoartelor de activitate depuse la dosarul de insolvenţă, iar, 
prin raportare la momentul depunerii acestor rapoarte de activitate, prezenta contestaţie este tardivă. 



412 
 

Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea contestaţiei ca tardivă, potrivit dispoziţiilor art. 11 
alin. 2 din Legea 85/2006, deciziile manageriale luate de lichidatorul judiciar pot fi controlate sub 
aspectul oportunităţii de către creditori, lichidatorul judiciar nu este obligat să obţină acordul 
administratorului special cu privire la măsurile adoptate în cadrul procedurii insolvenţei faţă de 
debitoarea SC [...] SA. 

Contestatoarea Asociaţia [...] a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat 
respingerea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a intimatei lichidator judiciar, susţinând că, în 
chiar situaţia în care imobilul nu se aflau în proprietatea SC [...] SA  la data formulării prezentei 
contestaţii, intimata cunoştea existenţa litigiului cu SC [...] SRL, faptul că în cartea funciară a 
imobilului s-a notat interdicţia de înstrăinare a imobilului. Arată contestatoarea că şi excepţia 
tardivităţii formulării contestaţiei este nefondată, nefiind incidente prevederile art. 21 din Legea 
85/2006, întrucât lichidatorul judiciar nu i-a comunicat nici un document cu privire la înstrăinarea 
imobilului, contestatoarea aflând personal de această înstrăinare, la faţa locului, când a constatat 
modificările aduse imobilului. 

 
2. Hotărârea tribunalului 
Prin sentinţa civilă nr.657 din 24.02.2014 Tribunalul Constanţa a respins excepţia lipsei 

calităţii procesual pasive a intimatei [...] – lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SA şi excepţia 
tardivităţii formulării contestaţiei, ca nefondate. 

A fost respinsă contestaţia formulată de contestatoarea Asociaţia [...] Constanţa, în 
contradictoriu cu intimata [...] – lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SA, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această soluţie judecătorul sindic a reţinut că acţiunea, în raport de 
motivele invocate, constituie o contestaţie formulată la măsurile dispuse de lichidatorul judiciar în 
cadrul procedurii insolvenţei, regimul juridic al acesteia fiind reglementat prin dispoziţiile art. 21 din 
Legea 85/2006; că faţă de faptul că prima referire la încasarea de către lichidatorul judiciar a sumei 
de 100.000 euro reprezentând parte din preţul la care imobilul … a fost vândut către SC [...] SRL 
prin contractul autentic de vânzare cumpărare …/18.08.2006 se face în cuprinsul raportului de 
activitate depus la termenul de judecată din data de  02.12.2013,  astfel că formularea acestei 
contestaţii chiar anterior depunerii acestui raport nu este tardivă, excepţia decăderii contestatoarei 
din dreptul de a formula contestaţie fiind nefondată.   

Asupra fondului contestaţiei, a reţinut judecătorul sindic că la momentul deschiderii 
procedurii insolvenţei imobilul, nu se mai regăsea în patrimoniul debitoarei SC [...] SA. iar încasarea 
de către lichidatorul judiciar a diferenţei de preţ neachitată de către cumpărătoare la data încheierii 
contractului de vânzare (100.000 euro), măsură ce nu echivalează cu o tranzacţie – care să necesite 
aprobarea judecătorului sindic, nu  poate fi  reţinută ca un act făcut de lichidatorul judiciar  în contra 
intereselor debitoarei SC [...] SA, profitând creditorilor societăţii. În ce priveşte actul de dispoziţie 
efectuat de SC [...] SRL, aceasta înstrăinând imobilul către SC [...] SRL (înstrăinare urmare căreia 
echipele de muncitori au intrat în imobilul … – aspect sesizat de contestatoare şi care a stat la baza 
formulării prezentei contestaţii), legalitatea acestuia excede procedurii insolvenţei şi controlului 
judecătorului sindic, putând face obiectul unei acţiuni distincte, soluţionate de judecătorul de drept 
comun. 

În ce priveşte susţinerile contestatoarei în sensul că lichidatorul judiciar nu îi comunică actele 
efectuate în cadrul procedurii insolvenţei, instanţa a reţinut că reprezentantul Asociaţiei [...] SA 
deţine calitatea de creditor în cadrul procedurii insolvenţei, toate rapoartele de activitate – care 
cuprind măsurile luate de lichidatorul judiciar, fiindu-i comunicate prin publicarea acestora în BPI. 

 
 3. Recursul  
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat recurs creditoarea Asociaţia [...] 
Constanţa criticând-o sub următoarele aspecte:  
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 Învederează recurenta că administratorul/lichidator judiciar desemnat pentru supravegherea 
şi controlul debitoarei în perioada de observaţie, nu şi-a îndeplinit niciuna din obligaţiile ce decurg 
din calitatea pe care a deţinut-o, astfel cum prevede în mod expres Legea 85/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Mai mult, nu a supus dezbaterii instanţei Planul de reorganizare al SC [...] SA Constanţa, pe 
care iniţial l-a avizat ca fiind real şi îndeplinea premisele achitării tuturor obligaţiilor debitoarei din 
sursele provenite din valorificarea patrimoniului şi recuperarea creanţelor aşa cum au fost înscrise în 
Tabelul existent la dosarul cauzei. 
 Administratorul/lichidatorul judiciar a prezentat în fals şi a dezinformat atât creditorii cât şi 
instanţa de judecată prin depunerea unor înscrisuri şi rapoarte fictive, neîntemeiate privind „analiza 
economico-financiară periodică” cu ignorarea bazei legale şi reale privind sursele financiare ale SC 
[...] SA Constanţa solicitând în mod nelegal intrarea în faliment a societăţii;  imobilul …, sc…., nu 
se putea vinde la o valoare mai mică de 1.732.781 Euro, conform actului de control/evaluare 
întocmit de A.F.P. - S.C.F. Constanţa. 
 Suma încasată de lichidatorul judiciar de la societatea cumpărătoare, în sumă de 100.000 
Euro, nu poate fi reţinută ca diferenţă de preţ al celor două imobile, ci doar suma de 2.874.838 Euro, 
astfel cum a fost stabilită de organul fiscal prin actul de control.. 
 Critică recurenta faptul că judecătorul sindic abilitat să judece dosarul de insolvenţă al SC 
[...] SA Constanţa nu se sesizează faţă de încălcările grosolane şi premeditate ale  legii în cazul 
tranzacţiei celor două  imobile. 
 A arătat recurentul că lichidatorul SCPI [...] Constanţa a premeditat încă de la început să nu 
întreprindă nicio acţiune în interesul SC [...] SA Constanţa pentru recuperarea bunurilor şi a 
creanţelor acesteia, ci a acţionat în favoarea părţii adverse în dosarul nr. 8758/118/2007 reformat în 
dosarul nr. 1718/118/2010 aflat pe rol, care a fost  suspendat temporar pentru a facilita actul de 
înstrăinare. 
 Nu au fost  preavizaţi de societatea cumpărătoare SC [...] SRL, anterior intrării în imobil a 
muncitorilor şi altor persoane străine, pentru a putea recupera documentele, materiale de investiţii, 
echipamentele de lucru, sculele, uneltele, obiectele de inventar aflate în incinta imobilului, fiind grav 
prejudiciaţi. 
 Nelegalitatea actelor încheiate de lichidator rezidă clar în starea de incompatibilitate a 
acestuia, ce are calitatea de lichidator judiciar atât la SC [...] SA Constanţa în dosarul nr. 
6219/118/2011, cât şi la creditoarea  SC [...] SA Constanţa în dosarul nr. 3417/118/2011, ambele 
aflate pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă. 
 Instanţa de fond s-a mulţumit să judece doar formal, sub aspect  procedural ceea ce în opinia 
recurentei nu echivalează cu rezolvarea fondului cauzei. 
 Instanţa de fond  a respins în totalitate cererile debitoarei, nu a luat în consideraţie motivele 
invocate fiind  lipsiţi de o judecată obiectivă şi dreaptă.  
  
 4. Curtea  
 Analizând criticile aduse, Curtea va reţine că acestea sunt nefondate pentru considerentele: 
 Din ansamblul criticilor de recurs reiese că recurenta Asociaţia [...] Constanţa prin [...] a 
criticat activitatea lichidatorului judiciar, în mod global, reclamând nerespectarea de către acesta a 
dispoziţiilor Legii 85/2006. 
 S-au invocat nerespectarea planului de respingere a SC [...] SA Constanţa, vânzarea  nelegală 
a  imobilului Bl.F10, la o vânzare mai mică, revânzarea acestui imobil către SC [...] SRL Constanţa, 
nesesizarea din oficiu a judecătorului sindic în legătură cu încălcarea grosolană şi premeditată a legii 
în scopul vânzării,  înţelegerea frauduloasă a creditorilor cu lichidatorul judiciar, starea de 
incompatibilitate a lichidatorului  judiciar în dosarele SC [...] SA şi [...], lipsa unei judecăţi  
obiective şi temeinice, soluţionarea litigiului doar  în  modalităţi procedurale. 
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 Raportând criticile invocate la ansamblul probatoriu al cauzei instanţa de recurs reţine că 
acestea nu pot duce la reformarea hotărârii motivat de următoarele considerente: 
 Odată învestit cu o cerere de chemare în judecată, judecătorul este ţinut să se pronunţe în 
limitele acestei învestiri, respectând principiile aplicabil procesului civil. 
 În cauză, judecătorul sindic a fost învestit cu o contestaţie la măsurile depuse de lichidatorul 
judiciar,  calificată de prima instanţă ca fiind formulată în temeiul disp. art.21 din Legea nr.85/2006. 
 Conform art. 21 din lege, administratorul judiciar va depune lunar un raport reprezentând 
descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile precum şi o  justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din  fondurile existente în cererea 
debitorului. 
 Debitoarea persoană fizică administrator special al debitoarei persoane juridică, oricare 
dintre creditori, orice altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de 
administratorul judiciar. 
 Din interpretarea dispoziţiilor legale amintite mai sus reiese faptul că lunar, pe măsură ce îşi 
îndeplineşte atribuţiile, pot fi contestate măsurile pe care le ia administratorul judiciar şi modul în 
care face cheltuielile  în cursul aplicării  procedurii insolvenţei. 
 În speţă, se observă că recurenta creditoare aduce critici la întreaga activitate a lichidatorului 
judiciar, fără însă să conteste fiecare măsură ce a nemulţumit-o pe măsură ce se întocmesc şi se 
depun rapoartele de activitate ale  lichidatorului judiciar. 
 Ori în acest context, în mod corect, prima instanţă a analizat doar criticile referitoare la 
măsurile vânzării imobilului …, sc. .., SC [...] SA către SC [...] şi apoi către SC [...] SRL, reţinând 
judicios că aceste operaţiuni juridice nu sunt afectate de nelegalitate. 
 Referitor la aceste măsuri în mod judicios a reţinut judecătorul sindic că acesta poate cenzura 
doar legalitatea operaţiunilor efectuate de administratorul judiciar/ lichidatorul judiciar nu şi 
oportunitatea  acestora, legea insolvenţei prevăzând mijloace şi proceduri de rezolvare a situaţiilor 
ivite în cursul insolvenţei, aflate la dispoziţia participanţilor în această procedură. 
 Nu-i poate fi imputat judecătorului o lipsă de rol activ sau o activitate de judecată pur 
formalistă ori lipsa unei judecăţi efective şi obiective atâta vreme cât actele şi lucrările cauzei 
confirmă respectarea principiilor ce guvernează procesul civil românesc. 
 Referitor la critica potrivit  cu care  judecătorul sindic nu se sesizează din oficiu în legătură 
cu „încălcarea grosolană” ale dispoziţiilor Legii 85/2006 de către lichidatorul judiciar Curtea reţine 
că nici această critică nu poate conduce la reformarea hotărârii, legea insolvenţei conţinând 
prevederi în raport de  care pot fi  sancţionate presupusele abuzuri cu condiţia ca cel lezat să uzeze 
de mijloacele procedurale puse la dispoziţie. 
 Faţă de cele arătate, Curtea va respinge recursul ca nefondat în conformitate cu art.312 Cod 
procedură civilă. 
 

79. Contestație decizie de sancționare a unui funcționar public. Înlocuirea sncțiunii 
disciplinare cu o sancțiune mai ușoară. Reintegrarea intimatului pe funcția publică deținută 
anterior emiterii deciziei de destituire. 

 
Art.77 alin.1 şi alin.2 lit.b, j, k şi alin.3 lit.e din Legea nr.188/1999 

Decizia ÎCCJ nr.11/10.06.2013 
Art. 252 alin. 5 raportat la art. 250 din Codul muncii 

 
 În mod legal şi temeinic a fost justificată sancţionarea disciplinară a intimatului, exclusiv în 
considerarea întrunirii elementelor constitutive ale abaterilor reţinute în sarcina sa, prin raportare la 
prevederile art.77 alin.2 lit.b, j şi k din Legea nr.188/1999 R, însă, pentru faptul că s-a recunoscut de către 
instituţia recurentă că acesta nu a mai fost sancţionat disciplinar, împrejurare ce rezultă cu evidenţă din 
evaluările activităţii desfăşurată de contestator, se apreciază că sancţiunea aplicată este disproporţionată în 
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raport de elementele de individualizare analizate şi, prin urmare, modificarea actului administrativ contestat 
din această perspectivă se justifică.  
 Instanţa are prerogativa de a dispune înlocuirea sancţiunii  disciplinare aplicate cu una mai uşoară, 
concluzie susţinută şi de practica judiciară în materie - Decizia nr.11/10.06.2013 – pronunţată de ÎCCJ 
Bucureşti,  prin care instanţa supremă  a statuat, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. 5 
raportat la art. 250 din Codul muncii, că „Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia salariatului 
împotriva sancţiunii disciplinare aplicate de către angajator, constatând că aceasta este greşit 
individualizată, o poate înlocui cu o altă sancţiune disciplinară”. 
 

Decizia civilă nr. 892/CA/11.09.2014 
                           Dosar nr. 9179/118/2013 

 
 Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal  şi 
înregistrată sub nr.9179/118/ 24.10.2013 reclamantul contestator [...] a chemat în judecată pe pârât 
ITM CONSTANŢA, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună în principal: 
         - constatarea nulităţii absolute a Deciziei nr.103/4.10.2013 şi a actelor subsecvente 
acesteia; 
        - reintegrarea pe funcţia deţinută până la destituire; 
        - obligarea pârâtei la plata despăgubirilor constând în salarii şi alte drepturi indexate şi 
actualizate cu rata inflaţiei până la data achitării sumelor; 
       - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces. 
       În subsidiar, reclamantul contestator solicită anularea Deciziei de încetare a raportului de 
serviciu şi înlocuirea sancţiunii disciplinare cu o sancţiune mai uşoară. 
 Prin Sentinţa civilă nr.904/18.03.2014 Tribunalul Constanţa a admis în parte contestaţia, 
anulând – în parte, Decizia nr.103/04.10.2013, dispunând reintegrarea reclamantului în funcţia 
publică deţinută anterior emiterii actului administrativ contestat, cu obligarea instituţiei pârâtă la 
plata către reclamant a drepturilor salariale – în valoare actualizată, cu indicele de inflaţie, diminuate 
cu 20% pentru perioada octombrie – decembrie 2013 şi la plata sumei de 1.000 lei – cheltuieli de 
judecată.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs - recurent pârât ITM CONSTANŢA 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de Legea 
nr.554/2004 şi art. 483 cu referire la art.488 pct.8 NCPC, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
  „Instanţa de fond a interpretat greşit actul dedus judecăţii schimbând vădit înţelesul 
acestuia” din analiza documentelor supuse verificării rezultând fără echivoc faptul că, intimatul nu 
şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile, conform fişei postului”inspector de muncă”, şi nu a 
pus în aplicare procedura privind controlul tip „Companie naţională privind identificarea şi 
combaterea muncii nedeclarate” şi procedura privind controlul tematic, a procedurii specifice 
Serviciului Control Relaţii de muncă, ce au fost prelucrate inspectorilor de muncă pe bază de 
semnătură la data de  22.03.2011. 
         „Greşit instanţa de fond a apreciat în sensul nelegalităţii şi netemeiniciei deciziei atacate, 
fără a avea în vedere faptul că, din întreg materialul probator şi din conţinutul actului 
administrativ – Decizia nr.103 din 04.10.2013 rezultă fără nici un dubiu faptul că, intimatul a 
încălcat cu vinovăţie îndatoririle de serviciu prin neglijenţă şi superficialitate repetată”, în 
procesele verbale de control verificate pentru perioada anilor 2012 – 2013, putându-se constata 
încălcarea procedurilor de control în domeniul relaţiilor de muncă. 

Examinând cauza sub aspectul şi în limitele motivelor de casare arătate şi a probatoriul 
administrat în considerarea dispoziţiilor cuprinse în art.249 NCPC, Curtea constată că, 
instanţa de fond a făcut o aplicare corectă a dispoziţiilor de drept material şi, având în vedere 
că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, apreciază că, în cauză, sunt 
aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care:„Prin derogare de la prevederile art.425 
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alin.1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare 
invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Instanţa a fost investită de reclamant contestator [...] cu soluţionarea cauzei având ca 
obiect:  

În principal: 
         - constatarea nulităţii absolute a Deciziei nr.103/4.10.2013 şi a actelor subsecvente 
acesteia; 
        - reintegrarea pe funcţia deţinută până la destituire; 
        - obligarea pârâtei la plata despăgubirilor constând în salarii şi alte drepturi indexate şi 
actualizate cu rata inflaţiei până la data achitării sumelor; 
       - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces. 
       În subsidiar, reclamantul contestator solicită anularea Deciziei de încetare a raportului de 
serviciu şi înlocuirea sancţiunii disciplinare cu o sancţiune mai uşoară. 
 Prin Sentinţa civilă nr.904/18.03.2014 Tribunalul Constanţa a admis în parte contestaţia, 
anulând – în parte, Decizia nr. 103/4.10.2013, dispunând  reintegrarea reclamantului în funcţia 
publică deţinută anterior emiterii actului administrativ contestat cu obligarea instituţiei pârâtă la 
plata către reclamant a drepturilor salariale – în valoare actualizată cu indicele de inflaţie, diminuate 
cu 20% pentru perioada octombrie – decembrie 2013 şi la plata sumei de 1.000 lei – cheltuieli de 
judecată., acestea fiind condiţiile în care recurentul pârât a înţeles a deduce judecăţii prezentul 
recurs, cu motivaţia expusă. 
 Reluând asupra motivelor de recurs Curtea, reţine: 
 În referire la situaţia de fapt rezultată din probatoriul administrat 
 Intimatul reclamant [...] - s-a aflat în raporturi de serviciu cu ITM CONSTANŢA, - inspector 
de muncă clasa I, desfăşurându-şi activitatea în cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă, până la 
data de 15.10.2013, având atribuţiile stabilite potrivit fişei postului. 
 Reţine Curtea că, pe perioada de timp cuprinsă între 01.12.2009-31.12.2012, activitatea 
intimatului reclamant a fost evaluată de recurenta instituţie, cu calificativul „Foarte bine”, în 
condiţiile în care, în perioada 16.07.-19.07.2013 şi 31.07-02.08.2013, inspectori din cadrul Direcţiei 
Corp Control al Calităţii Inspecţiei şi Îndrumare Metodologică a Unităţilor Subordonate să fi 
efectuat un control al activităţii desfăşurată de angajaţii instituţiei pârâte. 
 Totodată, Curtea reţine că toate constatările şi concluziile desprinse în urma controlului au 
fost materializate în  Raportul nr.549/CCCI/13.08.2013 - care surprinde deficienţele, măsurile şi 
termenele pentru remediere, în cuprinsul acestuia, la punctul 16,  dispunându-se următoarea măsură 
: 

„Va fi sesizată comisia de disciplină în vederea stabilirii răspunderii inspectorilor de muncă 
[...] şi [...], pentru neconcordanţele existente între aspectele consemnate în PVC seria CT 
nr.073830/5.03.2013 încheiat la SC [...] SRL şi în PVC nr.074843/19.04.2013 încheiat la SC [...] 
SRL, PVC seria [...]/25.04.2013 încheiat la SC „[...] SRL şi aspectele constatate în urma 
verificărilor efectuate, pentru utilizarea de către aceştia a ordinelor de deplasare neînregistrate la 
inspectoratul teritorial de muncă şi neaprobate de conducătorul unităţii şi pentru neconcordanţele 
existente între datele înscrise în ordinele de deplasare şi datele controalelor efectuate la angajatorii 
respectivi, sau neîncheierea niciunui document de control cu ocazia deplasării la angajatorii în 
cauză şi vor fi luate măsuri în consecinţă”. 

În egală măsură, reţine Curtea că, urmare emiterii raportului, Comisia de disciplină - 
constituită potrivit Deciziei nr.51/05.04.2013 emisă de Inspectorul şef al ITM, sesizată prin adresa 
nr.19355/3.09.2013, a procedat la ascultarea inspectorilor de muncă vizaţi de actul administrativ, 
între care şi intimatul reclamant [...], aceştia răspunzând în scris la interogatoriul administrat, 
preocupându-se totodată de iniţierea corespondenţei necesare cu diverse compartimente ale 
instituţiei recurente pentru obţinerea datelor cu relevanţă în cercetarea disciplinară desfăşurată. 
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 Concluziile Comisiei de disciplină, reţine Curtea a fi fost în sensul  constatării că abaterile 
sesizate în Raportul Comisiei de Control al Inspecţiei Muncii Bucureşti sunt reale, că inspectorii de 
muncă vizaţi au încălcat cu vinovăţie îndatoririle de serviciu, prin neglijenţă repetată la încheierea 
actelor de control, înaintând conducătorului instituţiei recurente, Raportul nr.52 din 30.09.2013 – 
cu propunerea de aplicare a sancţiunii destituirii din funcţia publică a inspectorilor de muncă [...] şi 
[...]. 
 Acestea sunt condiţiile în care prin Decizia nr.103/04.10.2013 s-a dispus încetarea 
raportului de serviciu al inspectorului de muncă [...], care - la 14.10.2013, a adresat  Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice un „Memoriu” prin care solicita 
revocarea actului contestat. 
 Faţă de răspunsul comunicat prin adresa nr.30792/RG//3534/MC/1987 din 15.10.2013, 
urmare demersului administrativ întreprins de intimat şi care a rămas fără rezultat, ulterior la data de 
24.10.2013 acesta a investit instanţa de contencios administrativ cu soluţionarea prezentei acţiuni. 

În referire la normele juridice incidente în cauză: 
În raport cu susţinerile recurentei, făcute pe parcursul judecăţii cauzei la fond şi ulterior în 

calea de atac abordată, Curtea reţine că raporturile de serviciu ale intimatului reclamant/funcţionar 
public cu statut special, intră în sfera de reglementare a Legii nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care în conţinutul art.109 
prevede: ”Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de 
competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru 
care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe”,  pentru ca, în conţinutul art.116 să 
prevadă : „Cauzele având ca obiect litigii de muncă în care una dintre părţi are calitatea de 
funcţionar public, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentului 
statut, vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanţei” iar în 
conţinutul art.117 stipulează „Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei 
muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în 
măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice”. 

În contextul dat, reţine Curtea că Decizia  nr.103/04.10.2013 – supusă cenzurii instanţei a 
fost emisă în considerarea prevederilor art.77 alin.1 şi alin.2 lit.b, j, k şi alin.3 lit.e din Legea 
nr.188/1999, astfel că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a apreciat că pentru dezlegarea 
raporturilor de drept material devenite litigioase şi deduse judecăţii, instanţa are a face aplicarea 
normelor juridice la situaţia de fapt, în raport cu susţinerile probatorii. 
 Potrivit art.77 al Legii nr.188/1999 : 
 „Alin.1 - Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor 
corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică 
prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora. 
  Alin.2 - Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 
 a. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
 b. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
 c. absenţe nemotivate de la serviciu; 
 d. nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; 
 e. intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
 f. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 
 g. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 
desfăşoară activitatea; 
 h. desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 
 i. refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 
 j. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de 
interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici; 
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 k. alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei 
publice şi funcţionarilor publici. 
  Alin.3 - Sancţiunile disciplinare sunt: 

a. mustrare scrisă; 
b. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; 
c. suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare 

în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;  
d. retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an; 
e . destituirea din funcţia publică. 

  Alin.4 - La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea 
abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi 
consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi 
de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în 
condiţiile prezentei legi”. 
 Totodată, Curtea reţine că atât sancţiunile disciplinare, procedura, cât şi persoanele 
competente să aplice măsurile sunt reglementate în conţinutul art. art.78 din Legea nr.188/199 R., 
potrivit cu care:  
 „Alin.1- Sancţiunea disciplinară prevăzută la art.77 alin.3 lit. a se poate aplica direct de 
către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică.  
 Alin 2. - Sancţiunile disciplinare prevăzute la art.77 alin. 3 lit. b-e se aplică de persoana 
care are competenţa legală de numire în funcţia publică, la propunerea comisiei de disciplină.  
 Alin 3.- Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei 
săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată 
în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a 
semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un 
proces-verbal”. 
 În raport cu conţinutul textelor de lege sus citate, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, 
instanţa de fond a apreciat că, în speţă au fost respectate dispoziţiile art.78 alin.2 şi 3 din lege, 
constatând că „nu sunt întemeiate criticile aduse actului administrativ contestat, sub aspectul 
respectării cerinţelor de ordin formal consacrate de lege”. 
  Astfel, faţă de concluzia sus relevată, şi având în vedere dispoziţiile art.117 din Legea 
nr.188/1999, reţine Curtea că printre elementele pe care trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu 
decizia de sancţionare, sub sancţiunea nulităţii – în reglementarea art.252 alin.2 din Codul muncii, 
sunt enumerate la lit.a şi lit.c – „descrierea faptei” care constituie abatere disciplinară şi „motivele 
pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 
prealabile” sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art.251 alin.3 din lege, nu a fost 
efectuată cercetarea. 
 Prin art.50 alin.3 din HG.1344/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a inspecţiei muncii, reţine  Curtea, se dispune: 
 „Sub sancţiunea nulităţii absolute, actul administrativ de sancţionare va cuprinde în mod 
obligatoriu: 
 a. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
 b. temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; 
 c. motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de 
disciplină, în situaţia prevăzută la alin. 2; 
 d. termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată; 
 e. instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus 
sancţiunea disciplinară”.  
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 Urmare analizei coroborate a dispoziţiilor legale menţionate, într-adevăr, aşa după cum legal 
şi temeinic a apreciat şi instanţa de fond, reţine Curtea a se impune concluzia că „descrierea faptei” 
ce constituie abatere reprezintă o condiţie obligatorie şi distinctă a actului administrativ de 
sancţionare, constituindu-se ca o garanţie contra arbitrariului administraţiei publice ce se impune cu 
deosebire în cazul actelor prin care se modifică ori se suprimă drepturi sau situaţii juridice 
individuale şi subiective.  
 Ignorarea argumentelor persoanei cercetate constituie o carenţă a motivării actului 
administrativ, în condiţiile în care cercetarea disciplinară se efectuează în raport cu o faptă şi 
acuzaţie concretă, susceptibilă de a fi explicată şi analizată în cazul contestării sale. 
 Aşa fiind, apreciază Curtea că, în speţă, nu se poate susţine cu temei că se impune a se 
constata nulitatea actului administrativ contestat, de vreme ce apărările intimatului contestator, au 
fost supuse analizei punctual de către Comisia de disciplină, fiind înlăturate cu motivarea că „nu 
clarifică nici unul dintre aspectele sesizate”, ale cărei concluzii au fost însuşite de conducătorul 
instituţiei – care dispune de prerogativă disciplinară. 
  Este cunoscut că elementele de fapt şi de drept pe care trebuie să le cuprindă actul 
administrativ, au menirea de a-i permite destinatarului actului să cunoască şi să evalueze temeiurile 
sale, să facă posibil controlul de legalitate, astfel că toate criticile intimatului aduse actului 
administrativ –  Decizie de destituire din funcţia publică – nu pot fi avute în vedere de instanţă,  ele 
nefiind de natură a face imposibil controlul de legalitate. 
 În exercitarea controlului contencios de plină jurisdicţie, instanţa constată că în 
procedura cercetării administrative prealabile aplicării sancţiunii disciplinare, au fost respectate 
dispoziţiile legale imperative şi apreciază că, în mod judicios, prin Decizia nr.103/04.10.2013 s-a 
reţinut că intimatul contestator se face vinovat de săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute 
de art.77 lit.b, j şi k din Legea nr.188/1999 R, cu atât mai mult cu cât, nu au fost produse dovezi în 
sensul art.249 NCPC din care să rezulte că organele abilitate ale recurentei ar fi încălcat dispoziţiile 
legale aplicabile speţei. 
 Că situaţia de fapt conduce la concluziile sus redate, o reprezintă în accepţiunea Curţii şi 
împrejurarea că evaluarea critică a declaraţiilor martorilor audiaţi în cauză - la propunerea 
intimatului, nu poate conduce la aprecierea că abaterile reţinute în sarcina contestatorului nu au fost 
săvârşite de acesta. 
 Legal şi temeinic, apreciază Curtea, instanţa de fond a avut în vedere că, chiar dacă „de 
plano”, declaraţia martorului [...] nu poate fi înlăturată ca nesinceră, ea este o declaraţie subiectivă, 
în încercarea de a releva respectarea întocmai a metodologiei de control şi a acţiunilor desfăşurate în 
referire la modalitatea de realizare a decontului în baza ordinelor de deplasare, fapt ce nu poate fi 
ignorat, de vreme ce s-a aflat într-o situaţie identică cu cea a intimatului contestator, fiind subiectul 
cercetării disciplinare finalizate prin Raportul Comisiei de disciplină nr.52/30.09.2013, respectiv 
destituit din funcţia publică, prin Decizia nr.102/04.10.2013.  
 De altfel, relatările martorului nu sunt apte să dovedească contrariul celor reţinute în sarcina 
contestatorului, fiind relevante doar sub aspectul contextului circumstanţial în care faptele imputate - 
deopotrivă acestuia şi martorului, s-au consumat.  
 În privinţa aspectelor declarate de martorul [...], apreciază Curtea că, legal şi temeinic, 
instanţa de fond a surprins că depoziţia acestuia nu reflectă pe deplin realitatea faptică, de vreme ce 
el a relatat că nu cunoaşte despre cercetarea disciplinară a unui coleg de serviciu, deşi a dat curs 
solicitării Comisiei de disciplină, prin răspunsul său la adresa nr.48/18.09.2013. 

Totodată, reţine Curtea că, legal şi temeinic, instanţa de fond a avut în vedere cu prilejul 
pronunţării hotărârii recurate, faptul că răspunsurile la întrebările nr.6,7,11 şi 12 din interogatoriu 
administrat contestatorului, în faza cercetării disciplinare - privitoare la neconcordanţele existente 
între aspectele consemnate în procesele verbale de control întocmite în urma verificărilor la SC [...] 
SRL, SC [...] SRL şi SC [...] SRL şi cele constatate urmare a verificărilor - nu au fost susţinute 
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probator nici în faţa Comisiei de disciplină şi nici în faţa instanţei de judecată, astfel că faptele 
reţinute în sarcina acestuia întrunesc elementele abaterilor disciplinare, iar aplicarea unei 
sancţiuni disciplinare se impunea. 

Cu toate acestea, Curtea - ca de altfel şi instanţa de fond, reţine că atât Comisia de 
disciplină, cât şi emitentul actului administrativ supus controlului de legalitate, au ignorat 
dispoziţiile art.77 alin.4 din Legea nr.188/1999 R, deoarece propunerea Comisiei de disciplină 
pentru aplicarea unei sancţiunii disciplinare în considerarea dispoziţiilor art.77 alin.3 lit.e din 
Legea nr.188/1999 R nu este de natură a suplini cerinţa impusă de lege, care obligă la analiza 
criteriilor în raport cu care se dispune sancţiunea disciplinară. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că, legal şi temeinic, instanţa de fond a apreciat în sensul că, 
prin prisma criteriile consacrate de art.77 alin.4 din Legea nr.188/1999 R, se impune 
reindividualizarea sancţiunii disciplinare, odată ce probele administrate în cauză fac dovada unei 
reţineri corecte a necesităţii aplicării unei sancţiuni disciplinare, urmare constatării „neglijenţei 
repetată la încheierea actelor de control” astfel că, faţă de împrejurările în care au fost săvârşite 
faptele ce i-au fost imputate intimatului, aplicarea celei mai grave sancţiuni disciplinare nu se 
justifică. 

În referire la atât la circumstanţele reale în care au fost săvârşite „neregulile” pentru care s-a 
declanşat acţiunea disciplinară, cât şi la cele personale ale contestatorului, apreciază Curtea că, legal 
şi temeinic, instanţa de fond a reţinut:  

- existenţa unei practici la nivelul instituţiei pârâte – constatată de echipa de control din 
cadrul Inspecţiei Muncii Bucureşti, privitoare la utilizarea ordinelor de deplasare/delegare, 
neînregistrate şi nesemnate de conducătorul inspectoratului şi necorelate cu eliberarea bonurilor de 
consum (menţiuni consemnate in cuprinsul raportului „cu privire la deplasarea inspectorilor de 
muncă la unităţile controlate, s-a constatat că în majoritatea cazurilor aceştia nu întocmesc ordine 
de deplasare aprobate de conducătorul instituţiei…”; 
 - sub aspectul deficienţelor constatate cu privire la controlul efectuat la SC [...] SRL, 
chiar echipa de control din cadrul Inspecţiei Muncii, nu surprinde doar neregulile din cuprinsul 
procesului verbal ci atrage atenţia asupra faptului că, în raport de locaţia verificată şi de societatea 
controlată ”nu se poate efectua un control eficient în ceea ce priveşte identificarea şi combaterea 
muncii nedeclarate cu doar doi inspectori de muncă”; 
 - sub aspectul consecinţelor abaterilor reţinute în sarcina intimatului, relevantă este adresa 
ce emană de la Inspecţia Muncii Bucureşti – înregistrată la ITM Constanţa sub nr.25349/21.11.2013, 
prin care activitatea instituţiei recurente a fost evaluată – pe 9 luni în anul 2013, cu calificativul 
„foarte bine”. 
 - nu s-a invocat şi nu s-a susţinut probator, în sensul art. 249 NCPC, existenţa în 
antecedentele contestatorului a altor sancţiuni disciplinare, iar aspectele privind: „lacunele 
serioase în pregătirea profesională” în ceea ce-l priveşte pe intimat, cu referire la „legislaţia în 
domeniul relaţiilor de muncă” invocate de Comisia de disciplină ar putea fi circumscrise, în măsura 
în care evaluarea profesională confirmă, unei necorespunderi profesionale, iar nu ca temei al 
sancţionării disciplinare.  
 Faţă de considerentele sus expuse, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond 
a concluzionat că a fost justificată sancţionarea disciplinară a intimatului, exclusiv în considerarea 
întrunirii elementelor constitutive ale abaterilor reţinute în sarcina sa, prin raportare la prevederile 
art.77 alin.2 lit.b, j şi k din Legea nr.188/1999 R, însă, pentru faptul că s-a recunoscut de către 
instituţia recurentă că acesta nu a mai fost sancţionat disciplinar, împrejurare ce rezultă cu evidenţă 
din evaluările activităţii desfăşurată de contestator, notate cu calificativul „foarte bine”, sens în care 
stau „Rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale” aferente perioadei 
01.12.2009 - 31.12.2012, se apreciază că sancţiunea aplicată este disproporţionată în raport 
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elementele de individualizare analizate şi, prin urmare, modificarea actului administrativ contestat 
din această perspectivă se justifică.  
 Faţă de toate considerentele sus expuse şi având în vedere că instanţa are prerogativa de a 
dispune înlocuirea sancţiunii  disciplinare aplicate cu una mai uşoară, concluzie susţinută şi de 
practica judiciară în materie - Decizia nr.11/10.06.2013 – pronunţată de ÎCCJ Bucureşti,  prin care 
instanţa supremă  a statuat, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. 5 raportat la art. 
250 din Codul muncii, că „Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia salariatului împotriva 
sancţiunii disciplinare aplicate de către angajator, constatând că aceasta este greşit individualizată, 
o poate înlocui cu o altă sancţiune disciplinară”, Curtea reţine că, legal şi temeinic, contestaţia a 
fost admisă în parte, în sensul înlocuirii sancţiunii şi reintegrării intimatului pe funcţia publică 
deţinută anterior emiterii deciziei de destituire. 
 În consecinţă, apreciază Curtea că toate susţinerile recurentei privind greşita reţinere a 
situaţiei de fapt specifice speţei, cât şi greşita aplicare a legii de către instanţa de fond, sunt 
netemeinice, urmând a fi respinse ca nefondate, reţinându-se totodată că, s-a făcut o corectă aplicare 
a dispoziţiilor art.18 din Legea nr.554/2004, cu referire la art.106 din Legea nr.188/1999 R şi faţă 
de admiterea în parte a acţiunii deduse judecăţii, în temeiul dispoziţiilor legale sus menţionate, 
instituţia pârâtă a fost obligată la plata către intimat până la efectiva reintegrare, a drepturilor 
salariale de care acesta a fost lipsit, actualizate cu indicele de inflaţie, diminuate cu 20% pentru 
perioada 15 octombrie -31 decembrie 2013. 
 În acelaşi sens, apreciază Curtea că instanţa de fond a făcut o legală aplicare a dispoziţiilor 
art.453 NCPC, dispunând obligarea recurentei la plata către intimat a cheltuielilor de judecată, 
având în vedere şi dispoziţiile art.451 alin.2 NCPC, atunci când a apreciat asupra cuantumului 
onorariu avocat, ţinând seamă de principiul proporţionalităţii sale cu amplitudinea şi complexitatea 
activităţii depuse. 

În sprijinul reţinerilor sus-expuse, Curtea are în vedere şi faptul că, în jurisprudenţa sa, 
Curtea Constituţională a statuat asupra prerogativei instanţei de a cenzura, cu prilejul stabilirii 
cheltuielilor de judecată, a cuantumului onorariului avocaţial cuvenit, prin prisma proporţionalităţii 
sale, cu amplitudinea şi complexitatea activităţii depuse, aspect ce este cu atât mai necesar cu cât 
respectivul onorariu ce se include în cheltuielile de judecată, urmează a fi suportat de partea 
potrivnică dacă a căzut în pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil – 
Decizia nr.401/14.07.2005 a Curţii Constituţionale. 

De asemenea, reţine Curtea că practica Curţii Europene a Drepturilor Omului rezultată din : 
- Hotărârea din 24.05.2006 în Cauza Weissman şi alţii v România; 
- Hotărârea din 05.04.2005 în Cauza Monory v România 
- Hotărârea din 24.05.2005 în  Cauza Buzescu v România, etc., 

statuează  că: „acordarea cheltuielilor de judecată se poate dispune numai în măsura în care 
acestea constituie cheltuieli necesare care au fost în mod real făcute, în limita unui cuantum 
rezonabil”. 
 Aşa fiind, şi respectând jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, la rândul său, Curtea, ca instanţă de control, a procedat la examinarea 
îndeplinirii criteriilor avute în vedere de toate instanţele şi anume: 

- proporţionalitatea; 
- amplitudinea şi complexitatea activităţii depuse de apărător; 
- necesitatea efectuării cheltuielilor; 
- cuantumul acestora sub aspectul rezonabilităţii,  

concluzionând asupra legalităţii reţinerilor instanţei de fond. 
  Pentru toate considerentele sus expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune  reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.496 al.1 NCPC, Curtea respinge recursul ca 
nefondat, sub toate aspectele. 
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80. Contestație hotărâre emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța. Eroare de 
stabilire a intervalului corect al duratei strămutării. Repunere în drepturi. 

 
Art. 5 din Legea nr. 189/2000 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 189/2000 „persoanele prevăzute la art. 1 şi 3 vor beneficia 

de prevederile prezentei ordonanţe cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă 
cererea.”  

Încă de la prima cerere de stabilire a drepturilor autorul recurentei reclamante a solicitat să i se 
recunoască perioada de strămutare ca fiind începută din anul 1940, iar confirmarea acestor susţineri, 
realizată în urma reanalizării documentelor aflate la dosar, materializată în cuprinsul actului administrativ 
atacat, nu poate conduce la o privare de drepturi în sensul celor dispuse de Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa, fiind în contradicţie cu prevederile art. 5 din Legea nr. 189/2000. 

Astfel, eroarea de stabilire a intervalului corect al duratei strămutării asupra beneficiarului, 
îndreptată prin hotărârea suplimentară de adăugare a  perioadei, trebuie să conducă la repunerea acestei 
persoane în drepturile pe care acesta le-ar fi avut dacă acestea s-ar fi stabilit fără greşeală de la momentul 
depunerii primei cereri, cea înregistrată sub nr. 61014/11.02.2003. 

 
Decizia civilă nr. 947/CA/15.09.2014 

                           Dosar nr. 934/36/2013* 
 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa –  de 
contencios administrativ şi fiscal sub nr. 934/36/20113 în urma declinării de competenţă de la 
Curtea de Apel Constanţa, reclamanta [...] a contestat Hotărârea nr. [...]/05.12.2012 emisă de Casa 
Naţională de Pensii Publice – Comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000, solicitând obligarea 
pârâtei la plata drepturilor ce i se cuvin în calitate de beneficiar al Legii nr. 189/2000. 

Prin sentinţa civilă nr.1259 din 18.04.2014, Tribunalul Constanţa, Secţia contencios 
administrativ şi fiscal a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active, şi excepţia inadmisibilităţii 
cererii.  

Prin aceeaşi hotărâre s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta [...], 
în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CONSTANŢA, ca nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat recurs reclamanta [...],  solicitând 
admiterea recursului în sensul obligării pârâtei la plata drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar 
al Legii 189/2000, retroactiv de la data de 01.03.2003 când a fost depusă cererea reclamantei care 
viza perioada 1940 - 1945, drepturi ce urmează a fi actualizate cu indicele de inflaţie, conform 
cererii precizatoare. 

 Examinând recursul reclamantei prin prisma criticilor sale circumscrise motivului 
prevăzut de art. 488, pct. 8 NCPC, Curtea reţine caracterul său fondat pentru următoarele 
considerente: 

Recurenta reclamantă a solicitat instanţei de judecată să-i stabilească drepturile conferite 
autorului său, [...], în virtutea Legii nr. 189/2000, de la data formulării cererii, respectiv 1.03.2003, 
nu de la data de 01.10.2011, cum s-a menţionat în actul administrativ contestat, respectiv Hotărârea 
nr. [...]/5.12.2012 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. 

 În cuprinsul hotărârii atacate s-a menţionat că susnumitul [...] se încadrează în dispoziţiile 
art. 1, lit. c) din Legea nr. 189/2000, beneficiind de drepturile cuvenite pentru strămutarea sa în altă 
localitate decât cea de domiciliu. 

Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 189/2000 „persoanele prevăzute la art. 1 şi 3 vor 
beneficia de prevederile prezentei ordonanţe cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în 
care a fost depusă cererea.”  



423 
 

 Autorul [...], la momentul formulării cererii de stabilire a drepturilor cuvenite în temeiul 
Legii nr. 189/2000 s-a adresat Casei Judeţene de Pensii Constanţa, solicitând a se avea în vedere în 
mod generic perioada pentru care a fost strămutat.  

Ulterior emiterii hotărârii nr. [...]/28.01.2004, în cuprinsul căreia s-a stabilit perioada de 
strămutare ca fiind cuprinsă între 01.07.1942-06.03.1945, titularul drepturilor a solicitat revizuirea 
acesteia, arătând că perioada de strămutare nu a fost corect stabilită, cerere ce a fost respinsă, după 
cum reiese din adresa nr. [...]/22.04.2004 a Casei Judeţene de Pensii Constanţa. 

 Urmare demersurilor ulterioare, pârâta intimată a stabilit că drepturile se cuvin titularului 
[...] cu începere de la 15.09.1940, emiţând astfel hotărârea nr. [...]/05.12.2012 de adăugare perioadă, 
dispunând acordarea drepturilor de la data de 01.10.2011. 

 Curtea observă că încă de la prima cerere de stabilire a acestor drepturi autorul recurentei 
reclamante, [...], a solicitat să i se recunoască perioada de strămutare ca fiind începută din anul 1940, 
iar confirmarea acestor susţineri, realizată în urma reanalizării documentelor aflate la dosar, 
materializată în cuprinsul actului administrativ atacat, nu poate conduce la o privare de drepturi în 
sensul celor dispuse de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, fiind în contradicţie cu prevederile art. 5 
din Legea nr. 189/2000. 

Astfel, eroarea de stabilire a intervalului corect al duratei strămutării asupra beneficiarului 
[...], îndreptată prin hotărârea suplimentară de adăugare a perioadei, trebuie să conducă la repunerea 
acestei persoane în drepturile pe care acesta le-ar fi avut dacă acestea s-ar fi stabilit fără greşeală de 
la momentul depunerii primei cereri, cea înregistrată sub nr. 61014/11.02.2003. 

Prima instanţă a reţinut caracterul neretroactiv al actului administrativ emis, apreciind că 
momentul de la care încep a fi calculate drepturile cuvenite beneficiarului este cel al formulării 
cererii de revizuire a primei hotărâri, fapt pentru care a dispus respingerea cererii de chemare în 
judecată ca nefondată. Este de observat că titularul drepturilor a contestat prima hotărâre în 
procedura administrativ jurisdicţională, neputându-se invoca o decădere a acestuia din drepturi ca 
sancţiune pentru starea de pasivitate, iar în urma răspunsului primit de la instituţia emitentă, de 
respingere a cererii de revizuire formulată în anul 2004, a abandonat demersul judiciar. 

 Nu există nicio justificare pentru a fi luată în considerare ca dată de începere a stabilirii 
drepturilor cuvenite în urma adăugării perioadei cuprinse între 15.09.1940 -01.07.1942  data de întâi 
a lunii următoare celei de formulare a celi de-a doua cereri de revizuire şi de ignorare a efectelor pe 
care le produc în acest context cererea iniţială de stabilire a drepturilor şi cea de revizuire a hot nr. 
[...]/28.01.2004, înregistrată sub nr. [...]/01.03.2004. 

 Prin urmare, potrivit dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 189/2000, data de început a calculării 
drepturilor cuvenite persoanelor definite la art. 1 din acelaşă act normativ este cea de întâi a lunii 
următoare depunerii cererii. 

 Pentru aceste considerente, constatând aplicarea greşită a normelor de drept material în 
cauză, Curtea, în examinarea motivului de casare prevăzut de art. 488, pct. 8 NCPC, va admite 
recursul declarat de reclamantă,în raport de prevederile art. 496 NCPC, consecinţa fiind cea a casării 
sentinţei primei instanţe şi, în rejudecare, va admite contestaţia şi va dispune anularea hot. nr. 
[...]/5.12.2012 a Casei Naţionale de Pensii Publice şi emiterea unei noi hotărâri privind acordarea 
drepturilor cuvenite beneficiarului [...] de la data de 01.03.2003.  
 

81. Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 9/1998. Limitarea cuantumului 
despăgubirilor. Calculul acestor despăgubiri în raport de bunuri și nu de numărul 
moștenitorilor care au formulat cerere. 

 
Legea nr.9/1998 

Art.12 alin.2 şi 3, art.25 din HG nr.753/1998 
Art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO 
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 Instanţa a constatat, cu putere de lucru judecat, că Hotărârea Comisiei Judeţene Tulcea pentru 
aplicarea Legii nr.9/1998 îi vatămă pe moştenitorii lui [...] pentru lipsa includerii în categoria bunurilor 
abandonate de autor în Bulgaria a întregii suprafeţe de teren intravilan aferent celor trei imobile construcţie 
rezultate din acte şi, în aplicarea art.12 alin.2 şi 3 din HG nr.753/1998, a dispus ca autorităţile implicate în 
procedura Legii nr.9/1998 să stabilească despăgubirile cuvenite moştenitorilor prin includerea şi a 
contravalorii terenului intravilan în suprafaţă de 2.000 mp. 
 CEDO a arătat că în situaţiile care presupun indemnizarea unor categorii largi de persoane, prin 
măsuri legislative ce pot avea consecinţe economice importante asupra ansamblului unui stat, „autorităţile 
naţionale trebuie să dispună de o mare putere discreţionară” în alegerea măsurilor de natură a garanta 
drepturile patrimoniale, alegerea acestora putând să presupună chiar „diminuarea indemnizării pentru 
privarea de proprietate sau restituirea de bunuri de o valoarea inferioară celei a bunului de care a fost 
privat un proprietar” (cauza Broniowski c.Poloniei, hot. din 22 iunie 2004). 
 Limitarea despăgubirilor cuvenite reclamanţilor s-a realizat prin calcularea în raport cu venitul 
mediu net, modalitatea efectivă de calcul rezultând din procesul-verbal încheiat la data de 27.06.2013 de 
Comisia Judeţeană Tulcea pentru aplicarea Legii nr.9/1998, în care se precizează că valoarea 
despăgubirilor se calculează la nivelul anului 2011, când a fost emisă Hotărârea nr.2571/20.10.2011, care a 
stabilit iniţial despăgubirile cuvenite reclamanţilor.  Acesta este momentul stabilirii despăgubirii, chiar 
dacă valoarea acesteia a fost ulterior modificată în urma hotărârii judecătoreşti irevocabile. 

 
Decizia civilă nr. 1086/CA/29.05.2014 

                           Dosar nr. 3020/88/2013 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.428/27.02.2014, Tribunalul Tulcea a admis excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtei Instituţia Prefectului Judeţului Tulcea - Comisia judeţeană pentru 
aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 şi a respins acţiunea faţă de această pârâtă pentru 
lipsa calităţii procesuale pasive. 
 A admis excepţia prematurităţii capătului de cerere privind obligarea pârâtei A.N.R.P. la 
plata sumei de 689790,52 lei cu titlu de despăgubiri, respingând ca fiind prematur formulat acest 
capăt de cerere şi a respins ca nefondate capetele de cerere privind anularea Deciziei 
nr.1028/16.10.2013 emisă de pârâta A.N.R.P., modificarea Hotărârii Comisiei Judeţene Tulcea 
pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi a Legii nr. 290/20013 nr. 2591/27.03.2013 şi obligarea pârâtei la 
emiterea unei noi decizii/hotărâri, cereri formulate de reclamanţii [...], [...], [...] şi [...] în 
contradictoriu cu pârâta ANRP. 
 A respins ca nefondat capătul de cerere privind aplicarea art. 24 alin.2 şi 3 din Legea nr. 
554/2004. 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au declarat recurs reclamanţii [...], [...], [...] şi 
[...], care au criticat soluţia primei instanţe pentru argumentele ce se vor expune, fără a indica 
motivul de nelegalitate incident în cauză. 
 Susţin recurenţii că despăgubirile care se impun a fi acordate trebuie să fie conforme deciziei 
civile nr.157/CA/2013 a Curţii de Apel Constanţa, prin care a fost admisă acţiunea reclamanţilor şi 
s-a modificat Hotărârea nr.2571/20.10.2011, în sensul suplimentării despăgubirilor acordate cu 
contravaloarea a 2.000 mp teren intravilan, urmând ca din totalul despăgubirilor să fie scăzută 
contravaloarea a 0,65 ha teren arabil, decizie care nu a făcut referire la limitarea despăgubirilor în 
conformitate cu prevederile art.25 din HG nr.753/1998. 
 Potrivit recurenţilor reclamanţi, instanţa de fond a agreat interpretarea pârâtei în ceea ce 
priveşte dispoziţiile art.25 din HG nr.753/1998 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 
aplicarea Legii nr.9/1998, astfel că la calculul plafonului nu s-a raportat la salariul mediu brut, ci la 
salariul mediu net, deşi hotărârea de guvern nu face nicio distincţie în acest sens, făcând referire la 
„venituri medii pe economie ale unei persoane pe o perioadă de 20 de ani, calculate la data stabilirii 
despăgubirii”. 
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 De asemenea, nu au fost avute în vedere apărările referitoare la faptul că Hotărârea 
nr.2571/20.10.2011 nu a fost însoţită de calculul tehinco-economic utilizat, iar cu privire la calculul 
efectiv, indiferent dacă se ia în calcul venitul mediu net sau venitul mediu brut, raportat la data 
stabilirii despăgubirii, data de 27.06.2013, suma totală diferă considerabil de cea stabilită de 
comisie, de 355.072,52 lei, iar limitarea utilizată ar trebui stabilită la nivelul unei persoane, astfel că 
despăgubirea ar trebui să fie mult mai mare. 
 Astfel, suma de 353.040 ar trebui înmulţită cu 4, fiind 4 moştenitori, rezultând suma totală de 
1.412.160 lei, astfel cum rezultă şi din art.8 alin.1 din HG nr.753/1998. 
 Invocă recurenţii faptul că plafonarea sumelor acordate cu titlu de compensaţii contravine 
art.1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, nu respectă 
prevederile Legii nr.9/1998, menţionându-se şi Decizia nr.XXI din 19.03.2007 dată în recursul în 
interesul legii referitor la aplicarea dispoziţiilor art.8 alin.2 din Legea nr.9/1998. 
 Se solicită, în consecinţă, admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi rejudecând, 
admiterea acţiunii în totalitate. 

3. Recursul este nefondat. 
Cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii [...], [...], [...] şi [...] şi adresată 

Tribunalului Constanţa a fost înregistrată la data de 02.12.2013, după intrarea în vigoare a Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, la data de 15.02.2013, astfel că în temeiul 
prevederilor art.3 alin.1 din Legea nr.76/2012, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile noului Cod de 
procedură civilă. 
 Astfel, în baza art.489 alin.2 NCPC, instanţa de recurs încadrează motivele susţinute de 
recurenţi în prevederile art.488 pct.8 NCPC – hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea 
greşită a normelor de drept material şi constată următoarele: 
 Prin decizia civilă nr.157/CA/28.01.2013, Curtea de Apel Constanţa, admiţând recursul 
reclamanţilor [...], [...] şi [...], cu consecinţa modificării în tot a sentinţei civile nr. 5437/27.09.2012 a 
Tribunalului Tulcea, a anulat Decizia nr.293/25.05.2012 emisă de ANRP, a admis contestaţia 
nr.3102/L9/23.03.2012 şi a dispus modificarea parţială a Hotărârii nr.2571/20.10.2011 a Comisiei 
Judeţene Tulcea pentru aplicarea Legii nr.9/1998, în sensul suplimentării despăgubirilor acordate cu 
contravaloarea a 2.000 mp teren intravilan, urmând ca din totalul despăgubirilor să fie scăzută 
contravaloarea a 0,65 ha teren arabil. 
 Instanţa a constatat, cu putere de lucru judecat, că Hotărârea Comisiei Judeţene Tulcea 
pentru aplicarea Legii nr.9/1998 îi vatămă pe moştenitorii lui [...] pentru lipsa includerii în categoria 
bunurilor abandonate de autor în Bulgaria a întregii suprafeţe de teren intravilan aferent celor trei 
imobile construcţie rezultate din acte şi, în aplicarea art.12 alin.2 şi 3 din HG nr.753/1998, a dispus 
ca autorităţile implicate în procedura Legii nr.9/1998 să stabilească despăgubirile cuvenite 
moştenitorilor prin includerea şi a contravalorii terenului intravilan în suprafaţă de 2.000 mp. 
 Aplicând aceleaşi norme, instanţa de recurs a dispus ca din totalul despăgubirilor astfel 
rezultate, să fie scăzută contravaloarea terenului arabil extravilan în suprafaţă de 0,65 ha, singurele 
verificări supuse instanţei de recurs, în limita căii de atac şi a sesizării instanţei, constând în analiza 
bunurilor care au fost avute în vedere la stabilirea despăgubirilor. 
 Se constată, aşadar, că cele două autorităţi pârâte au respectat întrutotul  decizia civilă 
nr.157/CA/28.01.2013 a Curţii de Apel Constanţa şi au calculat despăgubirile cuvenite 
moştenitorilor reclamanţi prin includerea contravalorii şi a suprafeţei de 2.000 mp teren intravilan şi 
scăderea din total a contravalorii a 0,65 ha teren arabil, aplicând apoi, în mod corect, prevederile 
art.25 din HG nr.753/1998 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.9/1998, potrivit 
cărora „valoarea despăgubirilor pentru locuinţe, inclusiv pentru anexele gospodăreşti şi terenurile 
aferente acestora, nu poate depăşi suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe 
o perioadă de 20 de ani, calculată la data stabilirii despăgubirii”. 
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 Decizia civilă menţionată nu a făcut, într-adevăr, referire la prevederile art.25 din HG 
nr.753/1998, atât pentru faptul că problema juridică a incidenţei acestei norme nu fusese invocată, 
cât şi pentru că atât timp cât prevederile menţionate sunt în vigoare, instanţa nu ar fi putut să înlăture 
aplicabilitatea acestora sau să ceară celor două autorităţi să înlăture aplicabilitatea acestora. 
 Astfel, în mod corect au fost aplicate prevederile art.25 din HG nr.753/1998 privind Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr.9/1998, dispoziţii în vigoare şi incidente cauzei de faţă. 
 Limitarea cuantumului despăgubirilor acordate în baza legilor reparatorii, la o anumită sumă, 
nu încalcă principiul reparării integrale a prejudiciului, atâta vreme cât chiar prejudiciul este 
cuantificat prin norma reparatorie, şi potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, „art.1 din Protocolul nr.1 nu poate fi interpretat în sensul că ar stabili pentru 
statele contractante o obligaţie generală de restituire a bunurilor ce le-au fost transferate înainte ca 
ele să ratifice Convenţia” (cauza Canciovici c. României, hot. din 26 noiembrie 2002), CEDO 
admiţând că „art.1 nu garantează, în toate cazurile, dreptul la o compensare integrală a pierderii 
suferite. Obiective legitime, de utilitate publică, cum ar fi realizarea unor anumite reforme 
economice sau de justiţie socială, pot milita pentru o indemnizare inferioară valorii de piaţă a 
bunului” (cauza Lithgow şi alţii c. Regatului Unit al Marii Britanii, hot.din 08 iulie 1986; cauza 
Rafinăriile greceşti Stran şi Stratis Andreadis c. Greciei, hot.din 09 decembrie 1994; cauza James şi 
alţii c. Regatului Unit al Marii Britanii, hot. din 21 februarie 1986). 
 De asemenea, instanţa europeană a arătat că în situaţiile care presupun indemnizarea unor 
categorii largi de persoane, prin măsuri legislative ce pot avea consecinţe economice importante 
asupra ansamblului unui stat, „autorităţile naţionale trebuie să dispună de o mare putere 
discreţionară” în alegerea măsurilor de natură a garanta drepturile patrimoniale, alegerea acestora 
putând să presupună chiar „diminuarea indemnizării pentru privarea de proprietate sau restituirea de 
bunuri de o valoarea inferioară celei a bunului de care a fost privat un proprietar” (cauza Broniowski 
c.Poloniei, hot. din 22 iunie 2004). 
 Referitor la modalitatea efectivă de aplicare, respectiv prin stabilirea sumei veniturilor 
salariale medii pe economie la nivelul veniturilor medii nete, se constată, pentru argumentele expuse 
anterior legate de puterea de apreciere a statului în stabilirea măsurilor reparatorii, că voinţa 
Guvernului, la momentul adoptării normelor metodologice, a fost aceea a acordării unei reparaţii cât 
mai apropiate de nivelul unor venituri reale, de natură salarială,  acumulate de o persoană pe o 
perioadă de 20 de ani, acestea fiind evident venituri nete şi nu brute. 
 Limitarea despăgubirilor cuvenite reclamanţilor s-a realizat, aşadar, prin calcularea în raport 
cu venitul mediu net, modalitatea efectivă de calcul rezultând din procesul-verbal încheiat la data de 
27.06.2013 de Comisia Judeţeană Tulcea pentru aplicarea Legii nr.9/1998 (pag.2), în care se 
precizează că valoarea despăgubirilor se calculează la nivelul anului 2011, când a fost emisă 
Hotărârea nr.2571/20.10.2011, care a stabilit iniţial despăgubirile cuvenite reclamanţilor. 
 Acesta este momentul stabilirii despăgubirii, chiar dacă valoarea acesteia a fost ulterior 
modificată în urma hotărârii judecătoreşti irevocabile. 
 Cu privire la calcularea despăgubirilor prin înmulţirea sumei rezultate cu numărul 
moştenitorilor, apreciem că textul întregii legi de reparaţie incidente în cauză este clar şi neechivoc, 
se referă la „compensaţii pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar”, valoarea 
despăgubirilor calculându-se în raport cu aceste bunuri şi nu cu numărul moştenitorilor care au 
formulat cerere. 
 Se constată, aşadar, că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, aceasta a analizat 
cererile deduse judecăţii şi a răspuns tuturor pretenţiilor reclamanţilor, fiind dată cu respectarea 
normelor de drept material, astfel că în baza prevederilor art.496 alin.1 NCPC, Curtea de Apel va 
respinge recursul ca nefondat. 
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82. Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 9/1998. Neplata tranșei a doua în 
termenul legal instituit prin prevederi legale. Ingerință a autorității publice în dreptul 
reclamanților la respectarea bunurilor lor. Data exigibilității și actualizării compensațiilor. 

 
Art.7 alin. 3, art.8 alin.2 din Legea nr.9/1998 

Art.38 alin.5  din HG nr.753/1998 , modificată prin HG nr.1277/2007, 
Art.6 alin. 1 CEDO coroborat cu art.1 paragraful 1 CEDO 

 
Potrivit dispoziţiilor art.38 alin.5 din HG nr.753/1998 modificată prin HG nr.1277/2007: 

”Compensaţiile băneşti stabilite prin decizie de plată se achită beneficiarilor, în limita sumelor aprobate 
anual cu această destinaţie în bugetul de stat, astfel: c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani 
consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% în anul următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 
100.001 lei. „ 

Dispoziţiile art.7 alin. 3 cu referire la art.8 alin.2 din Legea nr.9/1998 prevăd că: „În cazul în care 
compensaţiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate 
şi se actualizează numai în cazul în care se achită în anul următor”. 

Prima tranşă ce se cuvenea intimaţilor reclamanţi a fost achitată în cursul anului 2009, astfel că, 
odată intrată în plată, obligativitatea menţinerii acestora ca şi obligaţie corelativă a anului următor rezultă 
din chiar dispoziţiile legale incidente, revenindu-i recurentei obligativitatea legală ca începând cu anul 
următor, respectiv 2010, să achite obligaţia legală,  exigibilitatea acesteia fiind  dată chiar de  indicarea 
expresă în  lege a faptului că, plata celei de–a doua tranşe în cuantum de 60 % din cuantumul despăgubirilor 
se va achita în cursul anului următor.   

 
Decizia civilă nr. 909/CA/11.09.2014 

                           Dosar nr. 24428/3/2012* 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Bucureşti – Secţia XI-a Contencios Administrativ si 
Fiscal şi înregistrată sub nr. 24428/3/27.06.2012, reclamanţii  [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] au 
chemat în judecată pe pârâta ANRP BUCUREŞTI solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se 
dispună: 
         - obligarea pârâtei plata sumei de 164.584,50 lei reprezentând cuantumul de  60% din 
compensaţiile băneşti  acordate și validate prin Decizia  1039/01.08.2011; 

- actualizarea acestei sume în raport cu dispoziţiile art.5 din HG nr.286/2004; 
-  obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

  Motivând acţiunea reclamanţii învederează în esenţă că, urmare a demersurilor efectuate în 
temeiul Legii nr. 9/1998 a fost emisă Hotărârea nr. 3677/27.04.2007  de către Comisia Judeţeană 
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa şi validată  
prin Decizia 730/16.03.2009, fiind acordată  suma de 274.307,50 lei cu titlu de compensaţii băneşti, 
ce urmau a fi achitate în conformitate  cu dispoziţiile art.38 al.5 lit. c  din HG nr.753/1998, 
respectiv: prima transa  în cuantum de 109.753 lei reprezentând cota de 40 % - şi care a fost achitată 
în anul 2009  şi o a doua tranşă în cuantum de 164.584,50 lei, reprezentând cota de 60 %, ce urma sa 
fie achitată în cursul anului 2010 ce nu a fost achitată nici până la data formulării acţiunii, deşi au 
efectuat demersuri  în vederea  îndeplinirii obligaţiei de plată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 5357/21.12.2012, Tribunalul Bucureşti – Secţia XI –a Contencios 
Administrativ ți Fiscal a admis excepţia de necompetență teritorială, declinând cauza în 
favoarea Tribunalului Constanţa, cauza fiind înregistrată sub acelaşi număr de dosar la data de 
11.02.2013. 
 În faţa acestei instanţe, reclamanţii prin cererea adresată la data de 10.05.2013 au invocat 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în OUG 10/2013 şi asupra  căreia – pârâta şi 
–a exprimat poziţia prin note scrise.  
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 Prin Încheierea din 07.06.2013, instanţa a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale  
formulată de reclamanţi, sesizând Curtea Constituţionala cu soluţionarea excepţiei de 
neconstituţionalitate a OUG 10/2013, prin aceeaşi încheiere, instanţa stabilind termen pentru 
soluţionare cauzei pe fond la data de 06.09.2013, când, prin Sentinţa civilă nr. 3660/06.09.2013 
Tribunalul Constanța – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, a respins acţiunea reclamanţilor 
ca prematur introdusă. 
 Prin Decizia nr.528/12.12.2013 Curtea Constituţională admite excepţia de 
neconstituţionalitate constatând că prevederile OUG 10/2013 pentru plata eşalonată a 
despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 07.09.1940, ale Legii nr. 290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru bunurile proprietatea acestora, 
precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români, pentru 
bunurile trecute în proprietatea fostului Regat…, încheiat la Belgrad la 24.11.1923, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr.393/2006, sunt 
neconstituţionale. 
 Urmare recursului promovat de reclamanţi prin Decizia civila nr. 324/CA/24.03.2014, 
Curtea de Apel Constanta Secţia a II - a Contencios Administrativ si Fiscal a admis recursul, 
casând  sentinţa recurată, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, 
reţinând în esenţă, că: „Instanţa de fond a admis , in conformitate cu dispoziţiile art. 137 C proc. civ  
excepţia prematurităţii cererii de chemare in judecată, reţinând că, potrivit OUG 10/2013 pentru 
plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit Legii nr 9/1998, ale Legii 290/2003 precum si ale 
legii 393/2006 , se va face pe o perioadă de 10 ani, începând cu anul următor datei emiterii titlului 
de platp.  
 In aceste condiţii, cum reclamanţii sunt titularii unui titlu de plată emis si neachitat  integral 
până la data intrării in vigoare a OUG 10/2013 la data pronunţării hotărârii nu deţin o creanţa 
exigibilă”, astfel că, faţă de conţinutul deciziei pronunţată de Curtea Constituţională, s-a apreciat că 
„Instanţa de fond a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului.”  
 In considerarea deciziei civile mai sus arătate, cauza a fost reînregistrată pe rolul 
Tribunalului Constanța – Secţia Contencios Administrativ și Fiscal sub acelaşi număr unic de dosar 
– la data de 18.04.2014. 
 Prin Sentinţa civilă nr.1487/23.05.2014 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea, dispunând 
obligarea pârâtei către reclamanţi la plata sumei de 164.584,50 lei, reprezentând tranşa a doua în 
cota de 60% din suma totală de 274.307,50 lei  stabilita prin Decizia nr.730/16.03.2009 de validare a 
Hotărârii nr.3677/27.04.2007 emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul 
Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta, actualizată în raport cu indicele de creştere a preţurilor de 
consum din ultima lună pentru care acest indice a fost publicat de Institutul Naţional de Statistică, 
faţă de luna decembrie a anului anterior, începând cu anul 2010 şi până la momentul plăţii efective, 
luându-se act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Ca urmare a apariţiei Legii nr.9/1998 şi în virtutea posibilităţii de a primi compensaţiile 
băneşti aferente, reclamanţii au solicitat plata acestora – obligaţie cuantificată la suma de 274.307,50 
lei prin Hotărârea nr. 3677/27.04.2007 emisa de Comisia pentru aplicarea Legii 9/1998 din Cadrul 
Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa şi validata prin Decizia 730/16.03.2009 de ANRP prin 
Vicepreşedintele acesteia. 
        Potrivit art. 38 alin.5 din HG nr. 753/1998 modificată prin HG nr. 1277/2007:”Compensaţiile 
băneşti stabilite prin decizie de plată se achită beneficiarilor, în limita sumelor aprobate anual cu 
această destinaţie în bugetul de stat, astfel: (….) 
      c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% în 
anul următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 100.001 lei. „ 
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      Din enunţarea dispoziţiilor legale mai sus prezentate, a reţinut instanţa de fond a rezulta că, 
interpretarea dată acestora de pârâtă nu poate fi reţinută ca fiind întemeiată, deoarece sintagmele „în 
funcţie de disponibilităţile băneşti” sau „în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie în 
bugetul de stat”, nu pot fi interpretate decât în cadrul termenelor prevăzute expres de aceste 
dispoziţii legale, ce curg de la comunicarea hotărârii comisiei judeţene, ori a municipiului Bucureşti, 
privind acordarea despăgubirilor. 

Astfel, concluzionează instanţa de fond că interpretarea care se impune a fi dată dispoziţiilor 
legale analizate este aceea că despăgubirile la care beneficiarii sunt îndreptăţiţi se plătesc în 
termenul de un an, respectiv de 2 ani, în funcţie de cuantumul acestora, limitarea în raport de 
„sumele aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat”, neavând aplicabilitate decât în 
cadrul termenelor expres prevăzute de dispoziţiile legale şi putând determina despăgubirea cu 
prioritate a anumitor persoane, însă numai în cadrul acestor termene. 

În egală măsură, reţine instanţa de fond că, dacă s-ar accepta punctul de vedere al pârâtei în 
sensul că prioritate în aplicarea dispoziţiilor legale ar avea limitarea sumelor prin bugetul de stat şi 
numai după aceasta, a se da valenţă termenelor expres prevăzute de lege, s-ar ajunge la situaţia că 
obligaţia de plată stabilită legal ar deveni una pur potestativă, fiind suficient să nu se prevadă în 
bugetul de stat sume necesare plăţii despăgubirilor la care persoanele beneficiare sunt îndreptăţite 
pentru ca plata acestora să fie amânată sine die. 

Astfel, dacă s-ar avea în vedere raţionamentul propus de către pârâtă, dreptul reclamanţilor la 
despăgubiri, definitiv stabilit, urmare a procedurii prevăzute de Legea nr.9/1998, ar fi lipsit de 
substanţă şi s-ar ajunge ca prin nevalorificarea acestora într-un termen rezonabil să fie doar un 
aspect de reparaţie pur formală şi nu morală, aşa cum s-a avut în vedere la momentul legiferării.  

Un alt aspect de care instanţa de fond a ţinut seama în aprecierea asupra admisibilităţii 
acţiunii reclamanţilor s-a circumscris şi reţinerii ca aplicabilitate a art.6 alin. 1 CEDO coroborat cu 
art.1 paragraful 1 CEDO, dar şi cu  jurisprudenţa constantă a Curţii Europe a Drepturilor Omului  în 
cauzele Paicu c României cu referire la Cauza Viasu c României.  

În acest sens, reţine instanţa de fond că, potrivit art.6 alin. 1 din CEDO „Orice persoana are 
dreptul la judecarea (...) cauzei sale, de către o instanţă (...) care va hotărî (...) asupra încălcării 
drepturilor si obligaţiilor sale cu caracter civil (...).”, iar potrivit art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO:” 
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi 
lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publica şi în condiţiile prevăzute de lege si 
de principiile generale ale dreptului internaţional..” 

Totodată, se arată că, prin art.52 din Constituţia României s-a statuat în cartea sacră a 
drepturilor şi obligaţiilor instituite atât indivizilor cât şi autorităţilor că: "(1) Persoana vătămata 
într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ 
sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea 
dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei".  

Prin jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omanului  s-a stabilit că un 
reclamant nu poate susţine o încălcare a art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţie decât în măsura in 
care deciziile pe care le contesta se refera la "bunurile" sale în sensul acestei prevederi.  

Aşa fiind, reţine instanţa de fond că noţiunea de "bunuri" poate cuprinde atât "bunuri 
actuale", cât şi valori patrimoniale inclusiv, în anumite situaţii bine stabilite, creanţe al căror titular 
demonstrează că acestea au o baza suficientă în dreptul intern şi în virtutea cărora reclamantul 
poate pretinde ca are cel puţin o "speranţă legitimă"să obţină exercitarea efectiva a unui drept de 
proprietate (a se vedea Draon împotriva Franţei [MC], nr. 1.513/03, § 65, CEDO 2005-IX).  

S-a mai reţinut că, atunci când un stat contractant, după ce a ratificat Convenţia, inclusiv 
Protocolul nr.1, adoptă o legislaţie care prevede restituirea totală sau parţială a bunurilor 
confiscate (sau o reparare morală asupra unor bunuri părăsite, aşa cum este  situaţia dedusa 
judecăţii), o legislaţie similară poate fi considerată ca şi cum ar genera un nou drept de proprietate 
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protejat de art.1 din Protocolul nr.1 în favoarea persoanelor care întrunesc condiţiile de restituire, cu 
menţiunea că, acelaşi principiu se poate aplica şi în privinţa dispoziţiilor de restituire sau de 
despăgubire stabilite în baza unei legislaţii adoptate înainte de ratificarea Convenţiei, dacă această 
legislaţie rămâne în vigoare după ratificarea Protocolului nr.1 (a se vedea, printre altele, Kopecky 
împotriva Slovaciei [MC], nr. 44.912/98, paragrafele 35 si 48-52, CEDO 2004-IX, Broniowski 
împotriva Poloniei [MC], nr. 31.443/96, § 125, CEDO 2004-V).  

S-a considerat astfel că reclamanţii justifică  un „ interes patrimonial „suficient de bine 
stabilit în dreptul intern, cert, irevocabil şi exigibil, cu privire la care se va considera că intră în sfera 
de aplicare a noţiunii de „bun” în sensul art.1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie .  

Prin urmare, a apreciat instanţa de fond că neplata tranșei a doua în termenul legal şi instituit 
prin dispoziţiile legale mai sus amintite, constituie o ingerinţă în dreptul reclamanţilor la respectarea 
bunurilor lor, fapt ce, în accepţiunea art.1 din Protocolul nr.1, constituie înainte de toate şi cu 
precădere o ingerinţă a autorității publice în exercitarea dreptului la respectarea bunurilor.  

Astfel, arată instanţa de fond că, în jurisprudenţa sa, Curtea reaminteşte constant pe aceeaşi 
situaţie că „supremaţia dreptului, unul dintre principiile fundamentale într-o societate democratică, 
este inerentă tuturor articolelor Convenţiei. Principiul legalităţii presupune şi existenta unor norme 
de drept intern suficient de accesibile, precise şi previzibile în aplicarea lor” (Ex-Regele Greciei şi 
alţii împotriva Greciei [MC], nr. 25.701/94, § 79 CEDO 2000-XII, (Beyeler împotriva Italiei [MC], 
nr. 33.202/96, § 109-110, CEDO 2000-I; Fener Rum Patrikli_Ĺ şi împotriva Turciei, nr. 14.340/05, 
§ 70, 8 iulie 2008).  

În ceea ce priveşte data exigibilităţii compensaţiilor şi a datei de la care se vor  actualiza, 
instanţa de fond a reţinut ca incidente dispoziţiile art.7 alin 3 cu referire la art.8 alin.2 din Legea 
nr.9/1998, potrivit cărora: „În cazul în care compensaţiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, 
acestea se acordă la nivelul la care au fost validate şi se actualizează numai în cazul în care se 
achită în anul următor”. 

In raport de situaţia pendinte judecăţii, coroborată cu poziţia prezentată de către reclamanţi, 
s-a reţinut că prima tranşă a fost achitată în cursul anului 2009, astfel că, odată intrată în plata 
obligativitatea menţinerii acestora ca şi obligaţie corelativă a anului următor rezultă din chiar 
dispoziţiile legale incidente.  

Astfel, arată instanţa de fond a reveni pârâtei obligativitatea legală ca începând cu anul 
următor, respectiv 2010, să achite obligaţia legală, exigibilitatea acesteia fiind  dată chiar de 
indicarea expresă în  lege a faptului că plata celei de–a doua tranşe în cuantum de 60 % din 
cuantumul despăgubirilor  se va achita în cursul anului următor.   

Fără a avea o dată certă a zilei efective,  aceasta poate fi cuantificată prin data plății  la care 
s-a achitat cea de-a doua tranşă sau chiar până la sfârşitul anului 2010.  

In acest context, s-a reţinut că refuzul executării actului administrativ prin care reclamanţilor 
le-a fost stabilit dreptul la despăgubiri este asimilat „refuzului nejustificat de rezolvare a unei cereri 
adresată unei autorităţi publice”, care la rândul său, este asimilat actului administrativ, în baza art.2 
alin.1 lit.”i” teza a II-a şi alin.(2) din legea contenciosului administrativ. 

În contextul dat, reţine instanţa de fond că interesul legitim privat al reclamanţilor, ca şi 
posibilitatea de a pretinde autorităţii abilitate să pună în aplicare dispoziţiile Legii nr.9/1998 o 
anumită conduită, în considerarea realizării dreptului său, conferă acestora calitatea de persoană 
vătămată în sensul art.1 din Legea nr.554/2004, în condiţiile în care, revenea paratei obligativitatea 
legală ca începând cu anul următor, respectiv 2010, să achite obligaţia legală,  exigibilitatea acesteia 
fiind dată chiar de indicarea expresă în  lege, a faptului că „plata celei de-a doua tranşe în cuantum 
de 60 % din cuantumul despăgubirilor  se va achita în cursul anului următor”, respectiv anul 2010 . 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs - recurenta pârâtă A.N.R.P BUCUREŞTI 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.299 şi 
următoarele, art.304 pct.9, art.3041 Cod.pr.civ. cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
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 „În mod greşit instanţa de fond a dispus obligarea ANRP la plata celei de a doua tranşe în 
cotă de 60 %în favoarea reclamanţilor, actualizată în raport cu indicele de creştere a preţurilor de 
consum din ultima lună pentru care acest indice a fost publicat de INS, faţă de luna decembrie a 
anului anterior, începând cu anul 2010 şi până la momentul plăţii efective”, atât timp cât, potrivit 
art.5 din HG nr.286/2004 „compensaţiile se achită beneficiarilor în limita sumelor aprobate anual 
cu această destinaţie în bugetul de stat…” 
 Se arată că s-a ignorat de către instanţă necesitatea de a da valoare acestui text de lege cu 
prevederile legale stipulate în art.22 alin.1 din legea nr.500/2002 privind finanţele publice, fapt ce 
conduce la crearea unor angajamente de plată fără acoperire bugetară şi are drept efect acordarea 
despăgubirilor cu prioritate anumitor persoane. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate şi a probatoriului 
administrat, văzând şi dispoziţiile art. 312 Cod pr. Civ., Curtea apreciază în sensul respingerii 
recursului, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită la data de 27.06.2012 de reclamanţii  [...], [...], [...], [...] , [...] şi [...] 
cu soluţionarea cauzei având ca obiect: 

- obligarea pârâtei plata sumei de 164.584,50 lei reprezentând cuantumul de  60% din 
compensaţiile băneşti acordate și validate prin Decizia 1039/01.08.2011; 

- actualizarea acestei sume în raport cu  dispoziţiile art.5 din HG nr.286/2004; 
-  obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
Prin Sentinţa civilă nr.1487/23.05.2014 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea, dispunând 

obligarea pârâtei către reclamanţi la plata sumei de 164.584,50 lei, reprezentând tranşa  a doua  în 
cota de 60% din suma totală de 274.307,50 lei  stabilita prin Decizia nr. 730/16.03.2009  de validare 
a Hotărârii nr. 3677/27.04.2007 emisa de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul 
Instituţiei Prefectului Judeţului Constanța, actualizată  în raport cu indicele de creştere a preţurilor 
de consum din ultima lună pentru care acest indice a fost publicat de Institutul Naţional de Statistică, 
faţă de luna decembrie a anului anterior, începând cu anul 2010 şi până la momentul plăţii efective, 
luând act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată, cu motivaţia sus relevată, acestea fiind 
condiţiile în care a fost dedus judecăţii prezentul recurs. Reluând asupra motivului de recurs în 
referire la situaţia de fapt rezultată din speţă şi legislaţia aplicabilă, Curtea reţine: 

În virtutea posibilităţii de a primi compensaţii băneşti, ca  urmare a apariţiei Legii nr.9/1998, 
reclamanţii au solicitat plata acestora - obligaţie cuantificată la suma de 274.307,50 lei, prin 
Hotărârea nr.3677/27.04.2007 emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr.9/1998 din Cadrul 
Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa şi validată prin Decizia 730/16.03.2009 de ANRP prin 
Vicepreşedintele acesteia. 

În atare situaţie, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a procedat la 
examinarea dispoziţiilor art.38 alin.5  din HG nr.753/1998 modificată prin HG nr.1277/200, 
potrivit cărora:”Compensaţiile băneşti stabilite prin decizie de plată se achită beneficiarilor, în 
limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat, astfel: (….) 
      c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% 
în anul următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 100.001 lei. „ 
        În raport cu dispoziţia legală sus citată, într-adevăr, aşa după cum legal s-a reţinut, 
interpretarea dată de recurentă textului de lege folosindu-se de sintagmele „în funcţie de 
disponibilităţile băneşti”, sau „în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul de 
stat”, nu pot fi primite deoarece, ele nu pot fi interpretate decât în cadrul termenelor prevăzute 
expres de aceste dispoziţii legale, şi care curg de la comunicarea hotărârii comisiei judeţene, ori a 
municipiului Bucureşti, privind acordarea despăgubirilor. 
       Este de necontestat că interpretarea care se impune a fi dată dispoziţiilor legale analizate este 
aceea că despăgubirile la care beneficiarii sunt îndreptăţiţi se plătesc în termenul de un an, respectiv 
de 2 ani, în funcţie de cuantumul acestora, limitarea în raport de „sumele aprobate anual cu această 
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destinaţie în bugetul de stat”, neavând aplicabilitate, decât în cadrul termenelor expres prevăzute de 
dispoziţiile legale şi putând determina despăgubirea cu prioritate a anumitor persoane, însă, numai în 
cadrul acestor termene, apreciază Curtea. 
 Şi Curtea are aceeaşi opinie cu cea a instanţei de fond, și anume că dacă s-ar accepta punctul 
de vedere al pârâtei în sensul că prioritate în aplicarea dispoziţiilor legale ar avea limitarea sumelor 
prin bugetul de stat şi numai după aceasta a se da valenţă termenelor expres prevăzute de lege, s-ar 
ajunge la situaţia că obligaţia de plată stabilită legal ar deveni una pur potestativă, fiind 
suficient să nu se prevadă în bugetul de stat sume necesare plăţii despăgubirilor la care persoanele 
beneficiare sunt îndreptăţite, pentru ca plata acestora să fie amânată „sine die.” 
 Totodată, Curtea are în vedere că raţionamentul propus de către pârâtă este lipsit de temei 
legal pentru că, neluând în discuţie dreptul reclamanţilor la despăgubiri, definitiv stabilit, urmare a 
procedurii prevăzute de Legea nr.9/1998, s-ar lipsi de substanţă dispoziţia legală şi s-ar ajunge ca 
prin nevalorificarea acestuia într-un termen rezonabil să se practice o reparaţie pur formală şi nu 
morală, aşa cum s-a avut în vedere la momentul legiferării.  
 Legal şi temeinic instanţa de fond a ţinut seama în aprecierea asupra admisibilităţii acţiunii 
reclamanţilor, de conţinutul dispoziţiilor cuprinse în art.6 alin. 1 CEDO coroborat cu art.1 
paragraful 1 CEDO, dar şi cu jurisprudenţa constantă a CEDO  în cauzele Paicu c României  
cu referire la Cauza Viasu c României , atât timp cât: 

- potrivit art.6 alin 1 CEDO „ Orice persoană are dreptul la judecarea (...) cauzei sale, de 
către o instanţă (...) care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor si obligaţiilor sale cu caracter 
civil (...).”; 

 - potrivit art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO:” „Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru 
cauza de utilitate publica şi în condiţiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului 
internaţional..”, iar 

- potrivit art.52 din Constituţia României: "(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea 
în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a 
interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei. „ 

În egală măsură, apreciază Curtea că, legal şi temeinic, instanţa de fond a avut în vedere 
jurisprudenţa constantă a CEDO ce a stabilit că: „un reclamant nu poate susţine o încălcare a 
art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţie decât în măsura în care, deciziile pe care le contesta se refera 
la "bunurile" sale în sensul acestei prevederi”., odată ce, noţiunea de "bunuri" poate cuprinde atât 
"bunuri actuale", cât şi valori patrimoniale inclusiv, în anumite situaţii bine stabilite, „creanţe al 
căror titular demonstrează că acestea au o baza suficientă în dreptul intern şi în virtutea cărora 
reclamantul poate pretinde ca are cel puţin o "speranţa legitimă"să obţină exercitarea efectiva a 
unui drept de proprietate” (a se vedea Draon împotriva Franţei [MC], nr. 1.513/03, § 65, CEDO 
2005-IX).  

Întreg probatoriul administrat în cauză, reţine Curtea a fi făcut dovada că reclamanţii justifică  
un „interes patrimonial” suficient de bine stabilit în dreptul intern, cert, irevocabil şi exigibil, cu 
privire la care, legal şi temeinic, s-a considerat că intră în sfera de aplicare a noţiunii de „bun” în 
sensul art.1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, prin urmare, neplata  transei a doua în termenul 
legal instituit prin dispoziţiile legale sus citate, constituie o ingerinţă în dreptul reclamanţilor la 
respectarea bunurilor lor, fapt ce, în accepţiunea art.1 din Protocolul nr.1, constituie înainte de 
toate, şi cu precădere, o ingerinţă a autorității publice în exercitarea dreptului la respectarea 
bunurilor.  

În acest sens este şi jurisprudenţa CEDO, care constant reaminteşte pe aceeaşi situaţie de 
fapt că „supremaţia dreptului, unul dintre principiile fundamentale într-o societate democratică, 
este inerentă tuturor articolelor Convenţiei. Principiul legalităţii presupune şi existența unor norme 
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de drept intern suficient de accesibile, precise şi previzibile în aplicarea lor” (Ex-Regele Greciei şi 
alţii împotriva Greciei [MC], nr. 25.701/94, § 79 CEDO 2000-XII, (Beyeler împotriva Italiei [MC], 
nr. 33.202/96, § 109-110, CEDO 2000-I; Fener Rum Patrikli_Ĺ şi împotriva Turciei, nr. 14.340/05, 
§ 70, 8 iulie 2008).  

Nefondate sunt susţinerile recurente şi cu privire la data exigibilităţii compensaţiilor şi 
data actualizării acestora, atât timp cât, potrivit dispoziţiilor art.7 alin. 3 cu referire la art.8 
alin.2 din Legea nr.9/1998, potrivit cărora: „În cazul în care compensaţiile se plătesc în anul în 
care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate şi se actualizează numai în 
cazul în care se achită în anul următor”. 

Din probatoriul administrat în cauză, reţine Curtea a rezulta că prima tranşă ce se cuvenea 
intimaţilor reclamanţi a fost achitată în cursul anului 2009,  astfel că, odată intrată în plată, 
obligativitatea menţinerii acestora ca şi obligaţie corelativă a anului următor rezultă din chiar 
dispoziţiile legale incidente, revenindu-i recurentei obligativitatea legală ca începând cu anul 
următor, respectiv 2010, să achite obligaţia legală,  exigibilitatea acesteia fiind  dată chiar de  
indicarea expresă în  lege a faptului că, plata celei de–a doua tranşe în cuantum de 60 % din 
cuantumul despăgubirilor se va achita în cursul anului următor.   

Aşa fiind, Curtea apreciază că refuzul executării actului administrativ prin care reclamanţilor 
le-a fost stabilit dreptul la despăgubiri poate fi asimilat „refuzului nejustificat de rezolvare a unei 
cereri adresată unei autorităţi publice”, care la rândul său, este asimilat actului administrativ, în 
baza art.2 alin.1 lit.”i” teza a II-a şi alin.(2) din legea contenciosului administrativ, după cum 
legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond, împrejurare de fapt ce le conferă reclamanţilor calitatea 
de persoană vătămată în sensul art.1 din Legea nr.554/2004, în condiţiile în care revenea pârâtei 
obligativitatea legală ca începând cu anul următor, respectiv 2010, să o achite, exigibilitatea acesteia 
fiind dată chiar de indicarea expresă în lege, a faptului că „plata celei de-a doua tranşe în cuantum 
de 60 % din cuantumul despăgubirilor se va achita în cursul anului următor”, respectiv anul 2010. 
 Pentru toate considerentele sus expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod.pr.civ., Curtea apreciază în sensul 
respingerii recursului ca nefondat, sub toate aspectele. 
 

83. Excepţie nelegalitate convenţie încheiată intre primar şi preşedintele consiliului 
judeţean. 
 

Art.4 din Legea nr.554/2004 
Art.104 alin.1, alin.5 lit.b din Legea 215/2001 

Art.27 din Legea nr.50/1991 
 

 Excepţia de nelegalitate reprezintă un instrument procedural prin care se ajunge nu la anularea 
actului administrativ, ci doar la constatarea nelegalităţii acestuia, în condiţiile în care verificarea respectării 
condiţiilor de validitate ale actului se face prin raportare la legislaţia existentă la momentul emiterii sale, 
după cum este şi logic, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a procedat la 
respingerea excepţiei de inadmisibilitate a invocării excepţiei de nelegalitate a Convenţiei 
nr.9987/25.06.2012. 

Potrivit art.104 alin.1 din Legea nr.215/2001 – republicată: 
„ Alin.1 - Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii 

principale de atribuţii: 
     a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
     b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 
    c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului; 
    d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice; 
     e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 
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     f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean”. 
Atât în conţinutul Legii nr.215/2001, cât şi în conţinutul Legii nr.50/1991, ambele cu modificările 

ulterioare, legiuitorul nu a înţeles a interzice Președintelui CJC, prin compartimentele sale de specialitate, a 
asigura sprijinul solicitat de autoritatea publică locală - PRIMARUL COMUNEI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU, în vederea punerii în aplicare a prevederilor cuprinse în Legea nr.50/1991, în sensul 
constatării şi sancţionării contravenţiilor stabilite prin aceasta. 
 

Decizia civilă nr. 287/CA/13.03.2014 
                           Dosar nr. 15438/212/2012 

 
Prin acţiunea adresată Judecătoriei Constanţa şi înregistrată sub nr.15438/212 din 

19.06.2012, petentul [...] a chemat în judecată pe pârâţii CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA 
şi PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA, solicitând ca în temeiul art.35 
alin.2 din Legea nr.50/1991 să se soluţioneze plângerea contravenţională împotriva procesului 
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.105 din 08.06.2012, prin care a fost 
sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de 100.000 lei, dispunându-se sistarea lucrărilor, 
obţinerea autorizaţiei de construire sau aducerea terenului în starea iniţială. 

Prin precizările depuse la dosar la data de 18.01.2013, petentul [...] a înţeles a invoca 
excepţia de nelegalitate a Convenţiei nr. 9987/05.06.2012 intervenită între PRIMARUL 
COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU şi PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 
CONSTANŢA. 

Prin Încheierea pronunţată la termenul din 18.02.2012 în dosar nr.15438/212/2012, 
Judecătoria  Constanţa a dispus sesizarea Tribunalului Constanta – Secţia de Contencios 
Administrativ pentru soluţionarea excepţiei de nelegalitate a Convenţiei nr.9987/05.06.2012 
încheiată de PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA şi PRIMARUL 
COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU, jud. Constanta, dosarul fiind înaintat şi ulterior înregistrat 
pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 12.03.2013 sub nr.15438/212/2012. 

Motivând excepţia de nelegalitate, reclamantul învederează în esenţă că, la  data de 
05.06.2012, cu adresa nr.6340, CONSILIUL LOCAL şi PRIMĂRIA MIHAIL KOGALNICEANU 
au solicitat sprijinul în vederea aplicării în mod eficient a prevederilor Legii nr.50/1991, dată la care 
a fost încheiată şi convenţia în discuţie. 
  A mai invocat în susţinere dispoziţiile art.7 alin.3 din Legea nr.50/1991, apreciind că, 
dispoziţiile enunţate stabilesc în mod expres, limitativ şi absolut, competenţa materială în ceea ce 
priveşte constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, rezultând în mod neechivoc faptul că, această 
activitate, cel puţin în ceea ce priveşte contravenţia prevăzută la  art.26 alin.1 lit.a din Legea 
nr.50/1991, intră în competenta  autorităţii publice locale. 
  Apreciază de asemenea în sensul că, dispoziţiile art.104 alin.5 din Legea nr.215/2001, 
invocat  în susţinere ca temei al perfectării convenţiei, nu au incidenţă în cauză, întrucât 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN nu are posibilitatea de a prelua şi aduce efectiv la 
îndeplinire atribuţii ce intră exclusiv în competenta materială a instituţiei locale, iar Legea 
nr.50/1991 nu prevede posibilitatea unei delegări de competenţă în ceea ce priveşte constatarea şi 
sancţionarea contravenţiilor. 

Prin întâmpinare pârâţii CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA şi 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA, au invocat pe cale de excepţie 
inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate, iar pe fond au solicitat respingerea  excepţiei ca 
neîntemeiată. 
  În susţinerea excepţiei inadmisibilităţii, se arată că actul administrativ contestat nu este 
unul cu caracter individual, întrucât potrivit acestei convenţii PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
JUDETEAN, prin personalul împuternicit din cadrul aparatului propriu, are obligaţia să urmărească 
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pe raza localităţii Mihail Kogalniceanu respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării 
lucrărilor de construcţii, iar primarul comunei a cedat aceste atribuţii conferite prin lege. 
  Fata de aceste aspecte, apreciază în sensul că actul administrativ contestat are caracter 
normativ, întrucât conţine reglementari cu caracter general obligatorii pentru un număr determinat 
de subiecte de drept. 
  Se mai arată că, actul administrativ  nu are un caracter,  unilateral întrucât a fost încheiat 
între doua autorităţi locale şi nu cuprinde drepturi şi obligaţii specifice. 

Pe fond solicită respingerea excepţiei de nelegalitate, apreciind că dispoziţiile art.27 din 
Legea nr.50/1991 conferă preşedinţilor şi consiliilor judeţene competenţa de a urmări respectarea 
disciplinei in domeniul autorizării executării lucrărilor de construire şi de a dispune sancţiuni în 
măsura încălcării prevederilor legale in aceasta materie. 

Prin Sentinţa civilă nr. 4748/18.12.2013, Tribunalul Constanţa respinge excepţia 
inadmisibilităţii, admiţând excepţia de nelegalitate, cu consecinţa  constatării nelegalităţii 
Convenţiei nr.9987/05.06.2012 încheiată de PRIMARUL COMUNEI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU şi PREŞEDINTELE  CONSILIULUI  JUDEŢEAN CONSTANŢA, 
reţinând în esenţă următoarele: 

Prin Convenţia nr.9987/05.06.2012 părţile au convenit în temeiul prevederilor art.104 alin.5 
lit.b din Legea nr.215/2001, următoarele : 

„Art. 1 - Preşedintele, prin structurile de specialitate, va acorda sprijin Solicitantului in 
vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.50/1991 in sensul  constatării şi sancţionării  
contravenţiilor  stabilite prin acestea.(...) 

Art.3 - Preşedintele  prin personalul împuternicit  din cadrul aparatului propriu, are 
obligaţia sa urmărească pe raza administrativ teritoriala a comunei Mihail Kogalniceanu 
respectarea disciplinei in domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii, si în funcţie de 
constatările referitoare la încălcarea prevederilor legale, sa aplice sancţiuni si/sau sa se adreseze 
instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penala, după caz, conform prevederilor legale in 
vigoare.  

Art. 4 - Structura  de specialitate din cadrul aparatului propriu  al Preşedintelui, abilitata sa 
îndeplinească atribuţii de constatare si sancţionare a contravenţiilor este Direcţia de Control 
denumita in continuare Direcţie. 

Art.5 - Personalul Direcţiei desemnat să îndeplinească atribuţii de agenţi constatatori are 
obligaţia de a-si îndeplini obligaţiile izvorâte din executarea prezentei convenţii in limita 
competentelor stabilite de către Preşedinte si de către solicitant, cu respectarea dispoziţiilor legale 
ce guvernează  activitatea  respectiva (...)” 
       Asupra excepţiei indmisibilităţii excepţiei de nelegalitate, Tribunalul reţine caracterul 
neîntemeiat, având în vedere următoarele considerente: 

Potrivit art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004, în forma în vigoare la data sesizării instanţei de 
fond, legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter  individual, indiferent de data emiterii 
acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la 
cererea părţii interesate. 
 Astfel, după cum a statuat constant ÎCCJ, excepţia de nelegalitate în temeiul art.4 redat mai 
sus, este admisibilă pentru ambele categorii de acte administrative unilaterale, atât pentru cele cu 
caracter individual, cât şi pentru cele cu caracter normativ, interpretarea menţionată rezultând prin 
aplicarea argumentului „a fortiori”, în sensul că, dacă legiuitorul a creat un mijloc procesual de 
apărare pe calea acestei excepţii pentru acte de autoritate individuale, cu atât mai mult, această cale 
trebuie oferită subiectelor de drept în legătură cu actele administrative normative.        
  Pe de altă parte, reţine instanţa de fond că, aşa după cum a fost statuat de I.C.C.J. prin 
Decizia nr.4343/25.10.2012, criteriile principale în raport cu care actele administrative se clasifică în 
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acte cu caracter normativ şi acte cu caracter individual, sunt pe de o parte scopul pentru care acestea 
au fost adoptate şi emise şi, pe de altă parte, întinderea efectelor juridice produse. 
           Astfel, în ceea ce priveşte primul criteriu, se arată că, în doctrină este unanim acceptat că, 
actele administrative cu caracter normativ sunt adoptate, emise în scopul organizării executării legii, 
în timp ce, actele  administrative cu caracter individual se emit totdeauna exclusiv pentru punerea în 
aplicare, pentru aplicarea în concret a legii. 

În ceea ce priveşte întinderea efectelor produse, reţine instanţa de fond că, actele 
administrative cu caracter normativ conţin reguli/norme cu caracter general, având aplicabilitate 
într-un număr nedefinit de situaţii, producând efecte „erga omnes” faţă de un număr nedefinit de 
persoane, în timp ce, actele normative cu caracter individual urmăresc realizarea unor raporturi 
juridice într-o situaţie strict determinată şi produc efecte fie faţă de o singură persoană, fie faţă de un 
număr  determinat sau determinabil de persoane. 
  În cauză, constată instanţa de fond că prin actul administrativ în discuţie s-a dispus cu 
privire la reglementarea activităţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor stabilite prin Legea 
nr. 50/1991 pe raza localităţii Mihail Kogalniceanu, fiind astfel aplicabil la situaţii strict determinate 
şi producând efecte în raport cu un număr determinat/determinabil de persoane, apărând din acest 
punct de vedere, act administrativ cu caracter individual. 
 În referire la aspectul potrivit căruia caracterul individual este înlăturat de faptul că acest act 
administrativ este încheiat de două autorităţi locale, prin care au fost asumate drepturi si obligaţii 
reciproce, instanţa de fond l-a apreciat ca neîntemeiat, motivat de faptul că obiectul convenţiei 
vizează atribuirea în favoarea PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN a atribuţiilor vizând 
respectarea disciplinei in domeniul autorizării construcţiilor şi în funcţie de constatările efectuate să 
procedeze la aplicarea sancţiunilor şi sesizarea organelor judiciare competente. 

Pe de altă parte, reţine instanţa de fond că, caracterul unilateral al voinţei juridice exprimă 
calitatea actului administrativ de a reprezenta concretizarea unei singure voinţe juridice, de a 
interveni în realitatea juridică existenta, dând naştere, modificând sau stingând drepturi şi obligaţii, 
ceea ce conferă actului administrativ acest caracter, nefiind numărul de persoane implicat în 
emiterea sa, ci faptul că, acesta degajă o singură voinţă juridică, fapt pentru care, Tribunalul a dispus 
în sensul respingerii excepţiei. 
 Asupra exceptiei  de nelegalitate a Convenției nr.9987/05.06.2012, instanţa de fond a reţinut 
următoarele: 

Excepţia de nelegalitate este una din formele de exercitare a controlului judecătoresc asupra 
actelor administrative şi tinde la înlăturarea unui act administrativ, ce are incidenţă într-o cauză 
aflată pe rolul instanţei judecătoreşti, constituind o apărare ce poate fi invocată oricând, de oricare 
dintre părţile litigante, precum şi de instanţă din oficiu, iar prin invocarea sa nu se tinde la anularea 
actului administrativ nelegal, ci numai la înlăturarea lui din soluţionarea litigiului. 

În cadrul acestei proceduri speciale, se arată că instanţa de contencios administrativ este 
abilitată să examineze concordanţa actului administrativ în discutie, cu actele normative cu forţă 
juridică superioară, în temeiul şi în executarea cărora a fost emis, ţinând seama de principiul 
ierarhiei şi forţei juridice a acestora, consacrat prin art.5 din Constituţie şi art.4 alin.3 din Legea 
nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

  În sensul celor expuse, constată instanţa de fond că, după cum se atestă în convenţia 
menţionată, aceasta a fost încheiată în temeiul art. 104 alin.5 lit.b al Legii nr.215/2001, potrivit cu 
care: „Preşedintele consiliului judeţean poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al 
consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau 
primarilor, la cererea expresă a acestora”. 

 Astfel, reţine instanţa de fond că, deşi dispoziţiile anterior enunţate  reglementează 
posibilitatea preşedintelui consiliului judeţean în îndeplinirea atribuţiunilor sale, de a acorda  sprijin, 
asistenta  tehnica, juridica sau de alta natura consiliilor locale sau primarilor, aşa cum s-a reţinut 
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anterior, prin raportare la obiectul convenţiei, se observă că acesta vizează practic 
atribuirea/delegarea în favoarea Preşedintelui Consiliului Judeţean, prin structurile de specialitate, a 
competenţelor vizând respectarea disciplinei în domeniul autorizării construcţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor contravenţionale potrivit Legii nr.50/1991, pentru situaţiile constatate pe raza localităţii 
Mihail Kogalniceanu. 

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr.50/1991, sub aspectul competenţei de a constata şi 
sancţiona contravenţiile prevăzute de acest act normativ, instanţa de fond reţine că, potrivit art.27 
alin.1 si alin.3 din Legea nr.50/1991, organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor, au 
obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în 
construcţii, în cadrul unităţilor lor administrativ teritoriale, potrivit competenţelor de emitere a 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare.  

 Astfel, dispoziţiile art.27 alin.3 din Legea nr.50/1991, arată instanţa de fond a statua că: 
”Contravenţiile prevăzute la art.26 alin.1, cu excepţia celor de la lit. h-l, se constata si se 
sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor 
administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor si 
comunelor pentru faptele săvârşite in unitatea lor administrativ teritoriala sau, după caz, in 
teritoriul administrative al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare”, constându-se astfel că dispoziţiile menţionate anterior 
reglementează  competenţa de a constata şi sancţiona faptele ce constituie contravenţii, potrivit Legii 
nr.50/1991, funcţie de competenţele de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare a 
construcţiilor. 
 Totodată instanţa de fond reţine că, potrivit art.4 din acelaşi act normativ, competenţa de a 
elibera autorizaţie de construire pentru lucrările care se realizează în raza unei unităţi administrativ 
teritoriale revine primarului, iar potrivit dispoziţiilor menţionate anterior, competenţa de a constata 
contravenţiile şi de a aplica sancţiuni, revine compartimentelor de specialitate cu atribuţii de control 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, apreciindu-se în sensul că, aceasta este una exclusivă, 
ce nu poate fi delegaăa. 
  Apreciază instanţa de fond în sensul că, în situaţia în care legiuitorul ar fi avut interes să 
permită delegarea acestor atribuţii de control de la autorităţile administraţiei publice locale către 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
săvârşite în unitatea administrativ teritorială a unei localităţi, ar fi prevăzut în mod expres în lege 
această posibilitate, apreciindu-se astfel că, în lipsa unei asemenea prevederi, competenţa de a 
constata şi de a sancţiona abaterile la Legea nr.50/1991, rămâne atributul exclusiv al autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
            Pentru considerentele expuse, instanţa de fond a reţinut că actul administrativ în discuţie a 
fost încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor anterior menţionate, sens în care a reţinut caracterului 
întemeiat al excepţiei de nelegalitate, dispunând admiterea acesteia. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii CONSILIUL JUDEŢEAN 
CONSTANŢA şi PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.3041 Cod 
pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Hotărârea instanţei de fond este nelegală, fiind pronunţată cu aplicarea greşită a legii” 
din următoarele considerente: 

Referitor la inadmisibilitatea invocării excepţiei de nelegalitate cu privire la Convenţia 
nr.9987/05.06.2012 încheiată între PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN şi PRIMARUL 
COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, arată recurenţii că petentul a invocat excepţia de 
nelegalitate a convenţiei în temeiul dispoziţiilor art.4 din Legea nr.554/2004, temei de drept ce 
prevede că legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data 
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emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau 
la cererea părţii interesate. 

În susţinerea excepţiei de inadmisibilitate a excepţiei de nelegalitate au arătat faptul că, prin 
apariţia Legii nr.262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004, s-a restrâns obiectul 
excepţiei de nelegalitate la actul administrativ unilateral, în acest sens, susţinându-se că actul 
contestat, respectiv Convenţia nr.9987/05.06.2012, nu este un act administrativ individual. 

Solicită să se constate că, prin Convenţia nr.9987/05.06.2012 încheiată între 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN şi PRIMARUL COMUNEI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU, prin structurile de specialitate se acordă sprijin Primarului în vederea punerii în 
aplicare a prevederilor Legii nr.50/1991, în sensul constatării şi sancţionării contravenţiilor stabilite 
de această lege. 

Ca atare, potrivit acestei convenţii, PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN, prin 
personalul împuternicit din aparatul propriu, are obligaţia să urmărească pe raza administrativ 
teritorială a Comunei Mihail Kogălniceanu, respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării 
lucrărilor în construcţii, iar Primarul comunei a cedat aceste atribuţiuni conferite acestuia, de lege. 

Apreciază recurenţii ca fiind evident faptul că actul administrativ are un caracter normativ, 
întrucât conţine reglementări cu caracter general obligatorii pentru un număr determinat de subiecte 
de drept, iar actele individuale au un destinatar clar identificat şi este obligatoriu să se comunice 
acestuia, în cauză nefiind îndeplinite aceste condiţii. 

Referitor la faptul că actul contestat, respectiv Convenţia nr.9987/05.06.2012, nu este un 
act administrativ unilateral, arată recurenţii că actul administrativ unilateral este emis de o singură 
autoritate publică în exerciţiul atribuţiunilor legale, însă, în speţa de faţă, suntem în prezenţa unei 
convenţii prin care două autorităţi locale au convenit de comun acord drepturi şi obligaţii în vederea 
atingerii unui scop. 

În acest sens, solicită să se constate că legiuitorul a exceptat actele administrative normative 
de la această procedură şi a prevăzut în legea contenciosului administrativ o altă procedură de 
verificare a legalităţii acestora şi cu alte efecte în timp şi în spaţiu, sens în care, solicită să fie admisă 
excepţia de inadmisibilitate. 

Referitor la considerentele instanţei de fond, precum şi la reţinerea jurisprudenţei ICCJ, în 
sensul că, excepţia de nelegalitate ar putea fi invocată cu privire la ambele categorii de acte 
administrative, individuale şi normative, precizează recurenţii că, prezenta hotărâre este pronunţată 
după intrarea în vigoare a NCPC, iar art.4 a fost modificat prin Legea nr.76/2012 începând cu data 
de 15.02.2013, în sensul că: „Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al 
excepţiei de nelegalitate”. 

Cu privire la caracterul bilateral al convenţiei apreciază recurenţii că este evident că o 
autoritate a cedat atribuţiuni legale, iar cealaltă autoritate şi-a asumat obligaţia să le preia, sens în 
care, există un acord de voinţă bilateral, şi nu o singură voinţă juridică, aşa cum în mod nelegal a 
reţinut instanţa de fond. 

În referire la fondul cauzei, arată recurenţii că excepţia de nelegalitate a fost soluţionată fără 
a se depune la dosarul cauzei documentaţia care a stat la baza încheierii convenţiei, instanţa de fond 
reţinând în mod greşit faptul că ne aflăm în prezenţa unei competenţe exclusive a autorităţilor 
administraţiei publice locale, de a constata şi sancţiona abaterile la Legea nr.50/1991. 
 Solicită recurenţii admiterea recursului, în sensul admiterii excepţiei inadmisibilităţii 
excepţiei de nelegalitate a Convenţiei nr.9987/05.06.2012, iar în subsidiar, respingerea excepţiei 
de nelegalitate, ca neîntemeiată. 
 Prin întâmpinare intimatul reclamant [...] a solicitat respingerea recursului. 

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, arată intimatul că, în mod corect a fost respinsa 
această excepţie, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004 pentru sesizarea 
instanţei de contencios administrativ cu o excepţie de nelegalitate. 
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Cu privire la caracterul unilateral al actului administrativ atacat, solicită să se constate că nu 
poate fi primită susţinerea din cuprinsul motivelor de recurs, potrivit cu care „Convenţia 
nr.9987/05.06.2012 ar avea caracterul unui act bilateral în care ambele părţi si-au asumat dreptul 
si obligaţii”, căci, indiferent de modalitatea în care este intitulat un act, pentru a stabili caracterul 
acestuia, urmează a fi analizat care este obiectul şi efectele juridice pe care le produce. 

Astfel, actul ce face obiectul excepţiei de nelegalitate are caracterul, aşa cum a reţinut si 
instanţa de fond, al unei delegări de competenţă. 
 În ceea ce priveşte caracterul individual al actului atacat, este de asemenea de observat 
împrejurarea că, instanţa de fond în mod corect a apreciat existenţa acestei trăsături a actului, în 
considerarea faptului că actele administrative cu caracter normativ sunt emise în scopul organizării 
executării legii, spre deosebire de cele individuale, cum este cazul de faţă, care se emit în scopul 
aplicării în concret a legii, ori, este evident că, actul administrativ atacat a fost emis în scopul 
aplicării în concret a Legii nr. 50/1991, faţă de un număr determinat de persoane. 

În ceea ce priveşte temeinicia excepţiei de nelegalitate, consideră intimatul că, susţinerile 
din cuprinsul motivelor de recurs nu pot fi primite, urmând a fi păstrata hotărârea instanţei de fond 
ca legală şi temeinică. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în 
sensul admiterii recursului, modificând în tot sentinţa recurată, în sensul respingerii cererii ca 
nefondată, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită de către reclamantul [...] în timpul judecăţii cauzei având ca obiect 
plângere contravenţională, înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 
15438/212/19.06.2012, cu soluţionarea cauzei având ca obiect excepţia de nelegalitate a 
Convenţiei nr.9987/05.06.2012 încheiată între PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 
şi PRIMARUL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, solicitând constatarea nelegalităţii 
actului administrativ atacat, cu motivarea sus expusă. 

Faţă de situaţia creată, constatând că sunt întrunite condiţiile sesizării instanţei de contencios 
administrativ în vederea soluţionării excepţiei de nelegalitate, prin Încheierea pronunţată la data 
de 18.02.2013, Judecătoria Constanţa dispune înaintarea cauzei Tribunalului Constanţa – Secţia 
Contencios Administrativ în vederea soluţionării excepţiei, iar în temeiul art.4 alin.1 din Legea 
nr.554/2004 suspendă judecata cauzei până la soluţionarea irevocabilă a excepţiei de 
nelegalitate a actului administrativ invocat. 

Primind cauza spre competentă soluţionare, Tribunalul Constanţa procedează la înregistrarea 
acesteia sub nr.15438/212/12.03.2013, pentru ca, după examinarea susţinerilor părţilor, prin 
Sentinţa civilă nr.4748/18.12.2013 să dispună respingerea excepţiei inadmisibilităţii formulării 
excepţiei de nelegalitate, admiţând excepţia de nelegalitate şi, astfel constatând nelegalitatea 
Convenţiei 9987/05.06.2012 încheiată de PRIMARUL COMUNEI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU şi PREŞEDINTELE  CONSILIULUI  JUDEŢEAN CONSTANŢA, cu 
motivaţia sus relevată, acestea fiind condiţiile în care a fost abordată calea de atac recursului, de 
către pârâţii CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA şi PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
JUDEŢEAN, criticând hotărârea pronunţată de instanţa de fond pentru considerentele relevate. 

Revenind asupra motivelor de recurs, prin raportare la susţinerile părţilor şi văzând şi 
dispoziţiile art.4 din Legea nr.554/2044 prin coroborare cu cele cuprinse în Legea nr.50/1991 şi 
Legea nr.215/2001, şi prin aplicarea dispoziţiilor cuprinse în art.3041 Cod pr.civilă, Curtea 
apreciază în sensul admiterii recursului, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei recurate, în 
sensul respingerii excepţiei de nelegalitate ca nefondată, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 

Reclamantul [...] a invocat excepţia de nelegalitate a Convenţiei nr.9987 din 25.06.2012 
încheiată de PREŞEDINTELE CJC şi PRIMARUL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, în 
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temeiul dispoziţiilor art.4 din Legea nr.554/2044, potrivit căruia: „Alin.1 - Legalitatea unui act 
administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând 
în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.” 
 Urmează a se reţine că în conţinutul Convenţiei nr.9987/25.06.2012, în legătură cu care s-a 
invocat excepţia de nelegalitate, părţile au stipulat expres că: „PRIMARUL COMUNEI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU şi PREŞEDINTELE CJC au convenit, în temeiul art.104 alin.5 lit.b din Legea 
215/2001: 

Art. 1 - Preşedintele, prin structurile de specialitate, va acorda sprijin Solicitantului in 
vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.50/1991 in sensul  constatării şi sancţionării  
contravenţiilor  stabilite prin acestea.(...) 

Art.3 - Preşedintele  prin personalul împuternicit  din cadrul aparatului propriu, are 
obligaţia sa urmărească pe raza administrativ teritoriala a comunei Mihail Kogalniceanu 
respectarea disciplinei in domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii, și în funcţie de 
constatările referitoare la încălcarea prevederilor legale, sa aplice sancţiuni si/sau sa se adreseze 
instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penala, după caz, conform prevederilor legale in 
vigoare.  

Art. 4 - Structura  de specialitate din cadrul aparatului propriu  al Preşedintelui, abilitata sa 
îndeplinească atribuţii de constatare și sancţionare a contravenţiilor este Direcţia de Control 
denumită in continuare Direcţie. 

Art.5 - Personalul Direcţiei desemnat să îndeplinească atribuţii de agenţi constatatori are 
obligaţia de a-și îndeplini obligaţiile izvorâte din executarea prezentei convenţii in limita 
competentelor stabilite de către Preşedinte si de către solicitant, cu respectarea dispoziţiilor legale 
ce guvernează  activitatea  respectiva (...)” 

Aşa fiind, reţine Curtea că acordul părţilor s-a circumscris dispoziţiilor cuprinse în conţinutul 
art.104 alin.5 lit.b din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale – republicată, text de 
lege potrivit căruia: 
 „Alin.5 - În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.1 lit.d, preşedintele consiliului 
judeţean: 
     a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de 
stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe; 
     b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, 
asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea 
expresă a acestora”. 
 Cu alte cuvinte, intimatul a solicitat instanţei a se pronunţa asupra excepţiei de nelegalitate, 
în legătură cu un act administrativ, astfel cum este definit în conţinutul art.2 alin.1 lit.c din Legea 
nr.554/2004, ca fiind: „actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate 
publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în 
concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice…”, având în vedere că 
aceasta este una din căile/formele prevăzute de lege, pentru exercitarea unui control judecătoresc 
asupra actelor administrative (control indirect), prin care se tinde la înlăturarea unui act 
administrativ nelegal, ce are incidenţă într-o cauză aflată pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent 
de obiect sau de stadiu procesual. 
 În acest context, consideră Curtea că se impune a se observa că legiuitorul nu 
circumstanţiază posibilitatea ridicării excepţiei de nelegalitate la anumite categorii de instanţe, 
rezultând că ea poate fi ridicată în orice categorie de litigii şi în orice fază a procesului, cu 
menţiunea că, excepţia nu poate viza orice act administrativ, ci numai acel act administrativ 
unilateral cu caracter individual, de care depinde soluţionarea pe fond a respectivului litigiu civil, 
de contencios administrativ etc… 
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 În speţă, reţine Curtea că, criticile recurentei se circumscriu împrejurării că, „în mod greşit 
instanţa de fond nu a avut în vedere faptul de a se afla în prezenţa unui act administrativ ce nu are 
caracter unilateral, în sensul art.4 din Legea nr.554/2004”, ci, reprezintă acordul de voinţă al 
celor două autorităţi, urmare sprijinului solicitat de PRIMARULUI COMUNEI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU, prin Convenţia nr.9987/25.06.2012, părţile stabilind obligaţii reciproce. 
 Coroborând dispoziţiile legale citate cu susţinerile părţilor şi, având în vedere că, excepţia 
de nelegalitate reprezintă un instrument procedural prin care se ajunge nu la anularea actului 
administrativ, ci doar la constatarea nelegalităţii acestuia, în condiţiile în care verificarea 
respectării condiţiilor de validitate ale actului se face prin raportare la legislaţia existentă la 
momentul emiterii sale, după cum este şi logic, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic, 
instanţa de fond a procedat la respingerea excepţiei de inadmisibilitate a invocării excepţiei de 
nelegalitate a Convenţiei nr.9987/25.06.2012. 

Cu toate acestea, reţine Curtea că, fondului pricinii i-a fost dat o dezlegare nelegală, 
urmare unei interpretări necorespunzătoare a legislaţiei existente la momentul emiterii actului 
administrativ, astfel: 

Potrivit art.104 alin.1 din Legea nr.215/2001 – republicată: 
„ Alin.1 - Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

categorii principale de atribuţii: 
     a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes judeţean; 
     b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 
    c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului; 
    d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile 
publice; 
     e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 
     f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean”. 
 Din dispoziţia legală sus citată reţine Curtea a rezulta fără putinţă de tăgadă că, 
PREŞEDINTELE CJC, în îndeplinirea atribuţiilor sale, în condiţiile legii, poate acorda sprijin 
administraţiei publice locale, având atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean, 
probatoriul administrat în cauză, făcând dovada că PRIMARUL COMUNEI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU nu are un aparat de specialitate, pentru verificarea respectării disciplinei 
în construcţii pe raza administrativ teritorială a comunei. 
 În raport cu sus menţionatele reţineri, sunt relevante în accepţiunea Curţii dispoziţiile 
cuprinse în art.27 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – 
republicată, potrivit cu care: 

„Alin.1 - Preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi organele de control din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia să urmărească respectarea 
disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor 
administrativ-teritoriale şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să 
se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după caz. 

Alin.2 - Arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al compartimentului de 
specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării 
executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea 
disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. 

Alin.3 -  Contravenţiile prevăzute la art.26 alin.1, cu excepţia celor de la lit. h – lit.l, se 
constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale 
autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, 
oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după 
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caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de 
emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 

Alin.4 - Contravenţiile prevăzute la art.26 alin.1 lit. h, lit.i şi lit.j se constată şi se 
sancţionează de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

Alin.5 - Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control 
ale administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului 
compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, 
după caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale sau al 
sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază s-a săvârşit contravenţia.” 

Faţă de conţinutul textului sus redat, reţine Curtea că competenţa constatării contravenţiilor 
şi aplicării sancţiunilor revine compartimentelor de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţii 
publice locale, însă, probatoriul administrat face dovada lipsei aparatului de specialitate, fapt pentru 
care, competenţa poate fi delegată odată ce, dacă legiuitorul ar fi vrut să interzică expres 
delegarea acestor atribuţii, ar fi prevăzut acest aspect. 

În acest sens observă Curtea că, atât în conţinutul Legii nr.215/2001, cât şi în conţinutul 
Legii nr. 50/1991, ambele cu modificările ulterioare, legiuitorul nu a înţeles a interzice 
PREŞEDINTELE CJC, prin compartimentele sale de specialitate a asigura sprijinul solicitat 
de autoritatea publică locală - PRIMARUL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor cuprinse în Legea nr.50/1991, în sensul constatării şi sancţionării 
contravenţiilor stabilite prin aceasta. 

Concluzionând, şi având în vedere că, potrivit Convenţiei intervenite între părţi, recurenta, 
prin personalul împuternicit din cadrul aparatului propriu, avea obligaţia legală să urmărească pe 
raza administrativ teritorială a comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU respectarea disciplinei în 
domeniul executării autorizării lucrărilor de construcţii, cum nu au fost constatate în urma 
verificării actului administrativ condiţii de invaliditate ale acestuia, prin raportare la legislaţia 
existentă la momentul emiterii sale, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea admiţând 
recursul, dispune modificarea în tot a sentinţei recurate, în sensul că respinge excepţia de 
nelegalitate a Convenţiei nr.9987/25.06.2012, ca nefondată. 
 

84. Funcționar public cu statut special. Anulare act administrativ emis de comisia de 
cercetare administrativă. 
 

Pct.79 din Instrucţiunile MAI nr. 830/1999 
Art.20 alin.1, art. 23 din OG nr.121/1998 

 
Reclamanta nu a dovedit că prin nerespectarea prevederilor pct.79 din Instrucţiunile MAI nr. 

830/1999 privitoare la componenţa comisiei de cercetare administrativă a suferit o vătămare de natură a 
atrage anularea actului administrativ emis de această comisie. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la tardivitatea efectuării cercetării administrative, se reţine că, 
în temeiul art.23 alin.1 din OG nr.121/1998, „Termenul pentru efectuarea cercetării administrative şi 
înregistrarea actului de cercetare este de cel mult 60 de zile de la data când comandantul sau şeful unităţii a 
constatat sau a luat cunoştinţă de producerea pagubei”. 

Deşi, ulterior demilitarizării poliţiei, poliţiştii au devenit funcţionari publici cu statut special, 
dispoziţiile citate nu au fost modificate, astfel încât ele sunt în continuare aplicabile pagubelor produse în 
cadrul structurilor MAI.  

Conform art.20 alin.1 din OG nr.121/1998, „Militarii care au încasat sume nedatorate sunt obligaţi 
să le restituie …”. 

Ori, în condiţiile în care reclamanta a deţinut o anumită funcţie, pentru care a primit un salariu 
corespunzător, nu se poate considera că sumele de bani primite pentru această funcţie sunt necuvenite. 

 
Decizia civilă nr. 613/CA/28.05.2014 



443 
 

Prin acţiunea înregistrată la data de 24.092012 pe rolul Tribunalului Constanta – Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal sub nr.10930/118/2012, reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâţii 
Ministerul Afacerilor Interne - Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor și Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanța, a solicitat anularea Hotărârii nr. 221/20.08.2012 emisă de către pârâtul MAI - 
Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor şi a Hotărârii nr.104842/15.06.2012 emisă de către pârâtul IPJ 
Constanta - Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi a Deciziei de imputare nr.1827/22.03.2012 
emisă de IPJ Constanta, acte administrative fiind apreciate ca nelegale si netemeinice. 

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că are calitatea de funcţionar public cu statut 
special - ofiţer principal in cadrul IPJ Constanta, iar in urma verificărilor efectuate de o comisie de 
cercetare administrativă a fost emisă Decizia de imputare nr. 1827/22.03.2012, act administrativ 
împotriva căruia a fost formulată contestaţie, respinsă prin Hotărârile nr.221/20.08.2012 emisă de 
MAI - Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor și nr.104842/15.06.2012 emisă de IPJ Constanța - 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

Reclamanta a susţinut că, in raport de prevederile pct.79 din Instrucţiunile MAI nr. 
830/1999, comisia de cercetare disciplinară a fost stabilită in mod nelegal, in ce priveşte calitatea 
membrilor acestei comisii; că în faţa acestei comisii reclamantei nu i-a fost respectat dreptul la 
apărare; că in sarcina reclamantei nu se poare retine vreo răspundere juridică, in ce priveşte 
componentele acesteia, pentru acoperirea unui prejudiciu material rezultat din încasarea unor 
drepturi salariale. 

În drept, a invocat disp. Legii nr.360/2002, HG nr-991/2005, L.nr.188/1999, Constituţia 
României, CEDO, OG nr.121/1998, L.nr.554/2004, C.civil, C.proc. civilă, Legea nr.24/2000, OG 
nr.137/2000. 

Pârâtul Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Constanţa, prin întâmpinare, a solicitat 
respingerea acţiunii ca nefondată, reclamanta beneficiind, din aplicarea prevederilor HG 
nr.0154/2010, de o promovare intr-o funcţie cu grad profesional cu 4 trepte decât gradul profesional 
deţinut, contrar prevederilor art.22 alin.4 din Legea nr.360/2012, încasând astfel in mod necuvenit 
suma de 2860 lei, sumă de bani pe care acesta refuză să o înapoieze.  

Pe cale de excepţie a fost invocată necompetenta materială a instanţei. 
Pârâtul Ministerul Afacerilor Interne, prin întâmpinare a invocat, pe cale de excepţia, 

necompetenţa materială a instanţei in raport de prevederile art.10 dinL.nr.554/2004 si art.3 din 
C.proc.civilă; pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată cu motivarea că 
reclamanta a încasat in mod necuvenit, ca urmare a încadrării acesteia in raport de prevederile HG 
nr. 0154/2010, suma de 2860 lei. S-a mai susţinut că actele contestate de reclamantă sunt legale si 
temeinice, debitul imputat vizând doar sumele încasate necuvenit pentru o perioadă de 1 an 
anterioară emiterii deciziei de imputare. 

Prin Sentinţa civilă nr.4744/17.12.2013, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
promovată de reclamantă, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că la nivelul IPJ Constanta au fost 
efectuate verificări in ce priveşte aplicarea prevederilor HG nr.0154/2010 emis in baza in raport de 
prevederile Legii nr.330/2009, iar in sarcina reclamantei s-a reţinut încasarea in mod necuvenit a 
unei sume de 2860 lei, rezultată din reîncadrarea acesteia intr-o funcţie prin promovarea intr-un grad 
profesional cu 4 trepte decât gradul profesional deţinut anterior, sens in care, pentru recuperarea 
acestui debit a fost emisă Decizia de imputare nr.1827/22.03.2012 prin care s-a dispus obligaţia de 
restituire pentru suma de 1549 lei. 

S-a constatat că împotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestaţie, respinsă prin 
Hotărârea nr.104842/15.06.2012 emisă de către IPJ Constanta - Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, iar plângerea promovată de reclamantă împotriva acestei decizii fiind respinsă prin 
Hotărârea nr.221/20.08.2012 emisă de către MAI - Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor. 
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 S-a reţinut că reclamanta, la data implementării HG nr.0154/2010 emisă in aplicarea Legii 
nr.330/2009, deţinea funcţia de ofiţer IV in cadrul serviciului de investigare a fraudelor, având 
gradul profesional de inspector principal de Poliţie, conform HG 070/2004, fiind reîncadrată 
începând cu data de 15.03.2010 in funcţia de ofiţer principal II, ce corespunde conform HG 
nr.070/2004 gradului profesional de comisar de Poliţie. 
 Astfel, in raport de prevederile art.22 alin.4 din Legea nr.360/2002, se constata ca reclamanta 
in mod greşit a beneficiat de promovarea intr-o funcţie cu grad profesional cu 4 trepte mai mare 
decât gradul profesional deţinut, aspect care de altfel nici nu a fost combătut de reclamantă. 

Sub aspectul celor analizate, instanţa a constatat că pârâtul, in mod temeinic a constatat ca 
reclamanta a beneficiat de promovarea intr-o funcţie cu grad profesional cu 4 trepte mai mare decât 
gradul profesional deţinut, sens in care aceasta este ţinută a proceda la restituirea sumelor de bani 
încasare in mod necuvenit.  

In ce priveşte măsura de obligare la restituire, s-a constatat că in cauza sunt incidente 
prevederile art.20 alin.1 din OG nr.121/1998 si art.64 lit.a din OMAI nr. 830/1999, ce prevăd că 
recuperarea drepturilor necuvenite se face la persoana care a beneficiat de aceste drepturi sumelor, 
Dispoziţia nr.1827/2012 emisă de pârâtul IPJ Constanta, fiind legală. Este real că reclamanta nu a 
avut nicio culpă in stabilirea reîncadrării profesionale a acesteia si implicit in ce priveşte primirea 
unor drepturi salariale mai marii, insă in raport de prevederile legale reţinute aceasta este ţinută să 
procedeze la restituirea sumelor încasate in mod necuvenit. 

In ce priveşte cuantumul debitului imputat reclamantei – de 1549 lei, s-a reţinut că pârâtul 
IPJ Constanța, in mod legal, in raport de prevederile art.24 alin.1 din OG nr.121/1998 si pct.109 
alin.1 lit a din Instr. MAI nr.830/1999, a procedat la stabilirea întinderii acestuia, suma fiind aferentă 
drepturilor încasate in mod necuvenit in perioada ultimului an (23.01.2011 - 22.01.2012), sens in 
care in care instanţa a înlăturat susţinerile reclamantei sub aspectul tardivităţii emiterii deciziei de 
imputare, ca nefondate. 

Analizând prevederile Instrucțiunile MAI nr.830/1999, in ce priveşte compunerea comisiei 
de cercetare, s-a constatat că susţinerile reclamantei sunt nefondate, prevederile pct.79 neavând un 
caracter imperativ, iar in speţă nu s-a făcut dovada că membrii comisei au avut vreo legătură cu 
prejudiciul verificat, pentru a fi reţinută vreo cauză de incompatibilitate prevăzută de acelaşi punct 
normativ.  

Astfel, aspectele invocate de reclamantă au un caracter relativ și virtual, ce urmează a fi 
analizat la solicitarea părţi interesate, sub aspectul dovedirii unei vătămări suferite, și care nu ar 
putea fi înlăturată decât prin anularea actului contestat, conform dispoziţiilor art.105 alin.2 
C.proc.civilă, vătămare care in speţă nu a fost dovedită.  

În acest sens, instanţa a avut în considerare și faptul că activitatea comisiei de cercetare, 
desfăşurată in perioada ianuarie-martie 2012, a vizat in mod exclusiv, prin verificări scriptice a 
documentelor de reîncadrare emise in luna ianuarie 2010, respectarea prevederilor HG 
nr.0154/2010, sens in care, in cadrul acestei activitatea nu erau necesare administrarea de alte 
probatorii - martori, interogatorii, susţinerile invocate de reclamantă sub aspectul îngrădirii dreptului 
la apărare nefiind de natură să atragă constatarea nulităţii procedurii de cercetare administrativ-
disciplinară. 

În raport cu cele analizate, instanţa de fond a constatat că Decizia de imputare 
nr.1827/22.03.2012 emisă de IPJ Constanța este legală și temeinică, aspecte care au fost reţinute si 
in cea ce priveşte Hotărârea nr.104842/15.06.2012 emisă de IPJ Constanta - Comisia de soluţionare 
a contestaţiilor si Hotărârea nr.221/20.08.2012 emisă de către MAI - Comisia de Jurisdicţie a 
Imputaţiilor. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs reclamanta [...], prin prisma 
motivelor prevăzute de art.304 pct.7, 8 şi 9 (v) Cod procedură civilă, criticând soluţia instanţei de 
fond ca fiind nelegală şi netemeinică, pentru următoarele motive: 



445 
 

1.  Instanţa de fond nu s-a pronunţat pe excepţiile invocate (tardivitatea cercetării 
administrative şi încălcarea dreptului la apărare) şi nu a făcut nici o referire la acestea în 
considerentele hotărârii, motiv de nulitate prevăzut de dispoziţiile art.. 304 pct. 9 C. proc civilă. 

a) Învederează recurenta că a invocat pe cale de excepţie nelegalitatea constituirii comisiei 
de cercetare administrativă din cadrul MAI – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, 
excepţie întemeiată pe disp. pct.79 din Instrucţiunile MAI nr. 830/1999, însă în mod greşit instanţa 
de fond a soluţionat excepţia pe considerentul că nu s-a făcut dovada incompatibilităţii membrilor 
comisiei. 

În acest sens, arată recurenta că doi dintre membrii comisiei nu îndeplineau la momentul 
cercetării funcţii de şefi de compartimente, în accepţiunea prevederilor pct.79 din Instrucţiunile MAI 
nr.830/1999, astfel că această comisie nu a fost legal constituită, aspect ce atrage nulitatea actului 
administrativ emis în acest condiţii. 

Astfel, conform dispoziţiei Şefului Inspectoratului nr.753/13.06.2012, comisia de cercetare 
administrativă care a efectuat activitatea în urma căreia a fost emisă decizia de imputare 
nr.1827/22.03.2012 a fost formată din: Comisar-şef de poliţie [...] - adjunct al şefului Inspectoratului 
- preşedinte; Comisar-şef de poliţie [...] - membru; Comisar-şef [...] - membru şi Comisar de poliţie 
[...] - secretar. 

Însă cele două membre ale comisiei, respectiv comisar-şef [...] şi [...], nu îndeplineau la 
momentul cercetării funcţii de şefi de compartimente în accepţiunea prevederilor pct.79 din 
Instrucţiunile MAI 830/1999, iar [...] nu era împuternicită pe funcţia de contabil-șef, aşa cum greşit 
s-a consemnat în dispoziţia de constituire a comisiei de cercetare administrativă. 

Decizia de imputare – care este un act administrativ – trebuia să îndeplinească anumite 
condiţii speciale de valabilitate: actul să fie emis de către organul sau persoana competentă si în 
limitele competenței sale; actul să fie emis cu respectarea formelor procedurale legale specifice; 
conţinutul actului să fie conform normelor legale; actul să corespundă scopului urmărit de lege. 

In urma cercetării efectuate, comisia - deşi cunoştea că primele două condiţii au fost 
încălcate - în mod greşit a stabilit că comisia de cercetare administrativă a fost legal constituită 
(adresa nr.30624/22.05.2012 emisă de IPJ Constanța). 

În dovedirea celor susţinute sunt adresa nr.30624/22.05.2012. emisă de IPJ Constanta şi 
Hotărârea nr.90939/24.05.2012 emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiei din cadrul IPJ 
Constanța, într-o cauză similară, cu aceeaşi componenţă a comisiei de cercetare administrativă 
existentă în prezenta cauză. 

În cazul instituţiilor publice unde legiuitorul a derogat de la normele comune stabilind norme 
speciale în constituirea unei comisii de cercetare administrativă, dispoziţii speciale ce sunt de strictă 
aplicare, instanţa de fond avea obligativitatea să cerceteze cauza din perspectiva legii aplicate. 

Însă nelegalitatea constituirii comisiei de cercetare administrativă a rămas nesoluţionată de 
fiecare comisie în parte, ca urmare a atacării pe cale administrativă a deciziei, iar instanţa de fond s-
a mulţumit doar la a descrie în expozeu excepţia fără însă să o dezbată din perspectiva criticii aduse, 
respectiv al aplicabilităţii normelor speciale de constituire a comisiei de cercetare administrativă. 

b) În mod greşit instanţa de fond a statuat că au fost respectate dispoziţiile legale privind 
cercetarea administrativă, fără să motiveze în concret acest lucru prin prisma excepţiei tardivităţii 
efectuării cercetării administrative invocate. 

Faţă de prevederile art.22 şi art.23 din OG nr.121/1998, cercetarea administrativă a fost 
tardiv efectuată, ţinând cont de faptul că a început la data de 13.06.2012, raportat la data de 
25.08.2011, data la care IGPR a emis raportul de audit şi data de 28.12.2011, la care IPJ Constanţa a 
primit adresa de îndrumare a recuperării pretinsului prejudiciu. 

În deciziile administrative atacate se face vorbire în considerente la faptul că actul care a stat 
la baza efectuării cercetării administrative l-a reprezentat Raportul de Audit Public Intern al 
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Direcţiei Generale Audit Intern nr.241753/22.07.2011 aprobat de MAI şi înregistrat la IGPR sub 
nr.10732/25.08.2011; 

Ulterior, pârâtele au precizat că deşi acest raport de audit a stabilit „unele deficienţe la 
nivelul drepturilor salariate acordate personalului" de fapt nu acesta ar reprezenta actul primordial de 
iniţiere a comisiei administrative, ci Adresa IGPR nr. 120967/S1/GA/21.12.2011, primită de pârâta 
IPJ Constanţa la data de 28.12.2011 şi înregistrată sub nr.612036. 

În accepţiunea legii, termenul de efectuare a unei cercetări administrative este de 60 de zile si 
curge de la data sesizării. 

S-a susţinut, totodată, că dispoziţia de promovare nu a fost comunicată niciodată reclamantei, 
aceasta nu a cunoscut conţinutul acesteia 

Mai arată recurenta reclamantă că actul administrativ iniţial nu i-a fost comunicat niciodată şi 
deşi este enunţat în considerentele deciziilor administrative contestate prin prezenta acţiune, ca şi 
primul act ce atestă un pretins prejudiciu cauzat de către reclamantă, acesta nu cuprinde nominal 
persoanele care au beneficiat de drepturi băneşti acordate necuvenit şi nici cuantumul acestor sume. 

c) Punerea în aplicabilitate a cercetării administrative este tardivă, având în vedere art.22 
raportat la ort 23 pct.(1) din OG nr.121/1998, deoarece data luării la cunoştinţă este 25.08.2011, dată 
la care a fost înregistrat la IGPR. Astfel că perioada de când a fost cunoscut de organul de conducere 
şi data constituirii comisiei de cercetare administrativă respectiv 25.01.2012, este cu depăşirea 
termenului menţionat, drept urmare după expirarea termenului legal de 60 zile. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor a omis în mod deliberat, c în cadrul Deciziei de 
imputare nr.1827 din 22.03.2012, nu sunt menţionate prevederile art.2, pct. 6 din Instrucţiunile 
nr.830/1999 privind răspunderea materială a militarilor pentru pagubele produse M.I (norme ce nu 
sunt publicate în MOF). 

În acest sens recurenta reclamantă arată că este funcţionar public cu statut special - 
INSPECTOR de poliţie - funcţia de în cadrul IPJ Constanţa - Serviciul de Investigare a Fraudelor. 

In anul 2009 a fost publicată Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, raportat la OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a 
unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri 
în domeniul bugetar, astfel că prin punerea în aplicabilitate a celor două norme de drept, instituţia 
angajatoare a procedat la reîncadrarea pe funcţii a tuturor salariaţilor. 

Consideră că pentru reîncadrarea pe noua funcţie publică, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor a elaborat norme de drept ce nu sunt publicate în Monitorul Oficial, aşa cum este legal, 
pentru a fi opozabile (art.11 din Legea nr.24/2000 rep.), acte normative ce-au fost menţionate în 
cuprinsul procesului verbal de cercetare administrativă, Decizia de imputare nr.1827/22.03.2012. 

În urma acestor acte normative, reclamanta a fost promovată în funcţie, având la bază Nota-
Raport privind promovarea în funcţie şi dispoziţia Şefului IPJ nr.S/128/CT/10.03.2010.  

Astfel, arată recurenta că dispoziţia de promovare nu i-a fost comunicată niciodată, nu a 
cunoscut conţinutul acesteia, nu a solicitat promovarea şi/sau acordarea unei funcţii, grad, salariu 
preferenţial. 

Practic, se invocă în cuprinsul deciziilor administrative o pretinsă reconfigurare a statelor de 
plată urmare a modificării treptelor de funcţie, situaţie care în mod evident nu poate fi acceptată 
atâta timp că nu se indică textul legal şi nu în ultimul rând, dacă ar fi existat acest lucru, în calitate 
de angajator pârâtele aveau obligativitatea să o înştiinţeze pe reclamantă si să-i emită o nonă decizie 
de numire în funcţie cu anexa de salarizare aferentă.  

Acest lucru nu s-a făcut, ba mai mult se invocă cu caracter retroactiv o pretinsă situaţie de 
fapt care ar fi produs prejudicierea instituţiei, pe baza unor pretinse constatări a unui Raport de audit 
care în cuprinsul lui nu prevede în mod explicit situaţia reclamantei ci o recomandare cu caracter 
general în ceea ce priveşte identificarea posibilelor drepturi acordate necuvenit. 
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Aşa cum rezultă din înscrisurile depuse ulterior, la data de 22.07.2011, în urma unui audit 
public intern efectuat de Direcţia Generală de Audit Intern din cadrul MAI, s-a emis Raportul 
nr.241753, înregistrat la IGPR sub nr.10732/25.08.2011, şi s-ar fi constatat că i-au fost acordate 
reclamantei pretinse drepturi de natură salarială necuvenite. Astfel că în baza Raportului de audit 
nr.241753/22.07.2011 reprezintă practic baza deciziei emise (chiar în considerentele acesteia 
făcându-se trimitere la raportul de audit) însă fără ca acest act să identifice sau să nominalizeze 
pretinsele drepturi acordate şi persoanele. Pe baza interpretărilor din raportul de audit s-a întocmit 
ad-hoc o comisie de cercetare administrativă care a interpretat într-o natură proprie actul şi din 
considerente necunoscute au statuat aleatoriu presupuse persoane care ar fi primit drepturi salariale 
necuvenite. 

La data de 02.03.2012, s-a emis de IPJ Constanța adresa nr.23750, prin care se recunoaşte de 
către instituţie faptul că a interpretat în mod greşit actele normative incidente în reîncadrarea pe 
funcţii începând cu anul 2010. 

Pe cale de consecinţă, în acest caz nu sunt întrunite elementele esenţiale în atragerea 
răspunderii materiale a poliţistului, (art.6 din OG nr.121/1998) şi cu atât mai mult instanţa de fond 
era obligată să analizeze litigiul şi din acest punct de vedere reclamat de noi. 

2. În mod greşit instanţa de fond a interpretat actul dedus judecăţii fără a se pronunţa pe 
mai multe aspecte care vizau nelegalitatea actului atacat, motiv de nulitate prevăzută de 
dispoziţiile art. 304 pct.8 (v) Cod de procedură civilă. 

a) Astfel, în mod greşit instanţa de fond s-a pronunţat pe tardivitatea emiterii deciziei de 
impunere pe considerentul datei cuantumului debitului imputat, când de fapt s-a invocat doar 
tardivitatea emiterii deciziei (ca şi act subsecvent) din perspectiva tardivităţii efectuării cercetării 
administrative, excepţie întemeiată pe dispoziţiile art. 22 si 23 din OG 121/1998. 

Învederează că în petitul acţiunii nu am invocat o tardivitate a creanţei, ci o tardivitate a 
stabilirii acesteia din perspectiva normelor ce stabilesc efectuarea sesizării şi constituirii unei 
comisii în termen de 60 de zile de la data la care instituţia a luat la cunoştinţă de existenţa unui 
posibil prejudiciu.  

Însă, în mod greşit, instanţa de fond s-a pronunţat pe o tardivitate a sumelor imputabile 
recurentei, fără să se aplece asupra realei excepţii. 

b) Instanţa de fond nu s-a pronunţat pe nerespectarea dreptului la apărare, cu efecte asupra 
legalităţii Hotărârii nr.104842/15.06.2012, cu raportare la Deciziei de Imputare nr. 1827/22.03.2012 
din perspectiva obligaţiei pârâtei de pune reclamantei recurente la dispoziţie actele dosarului de 
cercetare administrativă şi de a răspunde la solicitarea de a putea veni la un termen ulterior pentru a 
răspunde acuzaţiilor în cunoştinţă de cauză. 

Astfel, arată recurenta, deşi a făcut dovada solicitării adresate pârâtei la data de 21.02.2012 
de a i se acorda un termen în cadrul cercetării administrative pentru a studia dosarul comisiei şi de a 
formula apărarea, nu a primit răspuns şi a fost emisă Decizia de imputare prin încălcarea celor mai 
elementare drepturi la apărare, instanţa de fond nu s-a pronunţat pe acest aspect, făcând astfel 
dovada unui abuz al comisiei de cercetare, abuz sancţionat cu nulitatea actului emis în această 
situaţie, în mod greşit instanţa nu se pronunţă pe acest aspect invocat. 

Dreptul la apărare este garantat conform art.24 şi art.148, pct.(2) din Constituţia României, 
rap. la art.6 CEDO, drept care comisia de cercetare administrativă la încălcat cu nonşalanţă, ca de 
altfel şi principiul contradictorialităţii. 

Referitor la Hotărârea nr.340/06.12.2012 emisă de MAI-CJI, recurenta reclamantă susţine că 
a arătat instanţei de judecată că s-a continuat caracterul abuziv în ceea ce priveşte dreptul la apărare 
al reclamantei. 

Astfel, comisia de jurisdicţie din cadrul MAI, a încălcat dreptul la apărare, prin 
neadministrarea tuturor probelor necesare în stabilirea cu exactitate a modului de săvârşire a faptei 
ce a stat la baza imputaţiei şi nu a soluţionat toate punctele care critică nelegalitatea actului 
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administrativ iniţial cât şi cele ulterioare, rezumându-se la a preciza evaziv legalitatea actelor 
administrative, fără a face trimitere la documente probatorii care au stat la baza soluţiei date. 

Prin urmare, susţine recurenta, au fost încălcate dispoziţiile art.38 pct.186, pct.189 şi urm. 
din OMAI nr.830/1999. 

c) Instanţa de fond nu s-a pronunţat nici pe aspectele de discriminare invocate. 
Astfel, prin Deciziei de Imputare nr.1827/22.03.2012, la art. 1 se constată vinovăţia 

reclamantei, iar la art.2, se constată nevinovăţia petentului. Astfel se constată o discriminare a unei 
persoane, faţă de un grup de persoane, care aveau în sarcină interpretarea şi aplicarea normelor de 
drept în materia funcţiei publice şi salarizarea pe funcţia publică, însă au interpretat greşit acte 
normative din culpa cărora au fost acordate drepturile necuvenit, discriminare ce este legiferată prin 
art.1, art.2, art.3 şi urm OG nr.137/2000. 

3. În mod greşit instanţa de fond a considerat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile OG 
nr.121/1998 (răspunderea materială a militarilor) când în cauză erau incidente dispoziţiile din 
Legea nr.360/2002, motiv de nulitate prevăzută la art.304 pct. 9 (v) Cod de procedură civilă. 

Ca practică juridică prealabilă la nivelul comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, înfiinţate 
la nivelul IPJ Constanţa, face trimitere la Hotărârea nr.2/17.05.2012 însă faţă de norma de drept 
indicată mai sus, nu sunt întrunite cumulativ condiţiile, datorită următoarelor aspecte: 

a) reclamanta nu a avut calitatea de militar la data producerii prejudiciului. Conform 
dispoziţiile art.1 pct.(1)-(3) din Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului, cu toate modificările 
şi completările ulterioare, este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, 
uniformă și exercită atribuţiile stabilite pentru Politia Română prin lege, ca instituţie specializată a 
statului. Acest text de lege obligă ca autoritatea/instituţia publică să aplice prevederile Legii 
nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. 

b) paguba materială nu a fost comisă printr-un fapt ilicit, nu s-a încălcat nici un text de lege 
din culpă, care să incumbe vinovăţia. Arată, recurenta reclamantă că nu a formulat nicio cerere 
referitoare la acordarea preferenţială a unei anumite funcţii, grad, nivel de salarizare etc., care să 
incumbe fapta ilicită/premeditată, încadrarea în grad şi funcţie, nivel de salarizare fiind făcută 
exclusiv la dispoziţia organelor de conducere ale autorităţii în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea 
de funcţionar public. 

Susţine recurenta că temeiul de drept aplicabil în materia răspunderii materiale a 
funcţionarilor publici este dat de Legea nr.360/2002 – art.1, 78, 82. 

De asemenea, susţine că răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă 
acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei 
publice în care îşi desfăşoară activitatea şi având în vedere că recurenta este încadrată ca ofiţer de 
poliţie, denumită funcţie publică cu statut special, având la baza încadrării decizie de numire în 
funcţie publică, în cauză sunt aplicabile prevederile referitoare la funcţia publică şi reglementările ce 
ţin de Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public. 

A mai arătat recurenta şi faptul că Instrucţiunile MI nr.830/1999 nu sunt publicate în 
Monitorul Oficial iar aplicabilitatea OG nr.121/1998, nu poate fi pusă în practică datorită căderii în 
desuetudine, datorită punerii în aplicabilitate a art.1, art.78, art.81, art.82 pct.(2) din Legea 
nr.360/2002, rap la art.21 pct.(1) şi urm din HG nr.991/2005, coroborat cu art.1, art.5 pct.(1) lit.(f), 
pct.(3), art.28, art.31, art.62, art.7 6, art.84, art.85, art.117, art.118 din Legea nr.188/1999 şi 
dispoziţiile art.11, art.21) din Legea nr.24/2000. 

Folosirea unei prevederi legale care nu a fost şi nu este nici în prezent publicată în MOF nu 
poate fi opozabilă terţelor persoane, mai mult, actul normativ la care se face trimitere ca normă de 
drept, nu-i poate produce efecte juridice. 

Pe fondul cauzei arată că prin actul atacat nu se stabileşte care este diferenţa între constatările 
de la art.1 şi art.2 din Deciziei de Imputare nr.2487 din 30.07.2012, când răspunderea este printr-o 
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acţiune (faptă comisivă) sau inacţiune (faptă omisivă); în funcţie de interpretarea şi imposibilitatea 
reclamantului de a-şi asigura apărare.  

Pe cale de consecinţă, suma dată la scădere ar fi imputabilă şi persoanelor care au neglijat 
aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul salarizării, persoane care sunt cunoscute prin atribuţiunile 
stabilite conform fişei postului la nivel de servicii IPJ (Serviciul resurse umane-personal; Serviciul 
Financiar Contabil; Serviciul Juridic etc.). 

În concluzie, se solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate şi 
anularea Deciziei de imputare nr.1827/22.03.2012 emisă de MAI - Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa şi a Hotărârii nr.104842/15.06.2012 emisă de MAI - Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa prin Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, cu obligarea la plata cheltuielilor 
de judecată, constând în onorariu avocat, taxe de timbru şi judiciare de timbru, orice alte cheltuieli 
rezultate din soluţionarea cauzei 

În drept, a invocat, dispoziţiile art.304 pct. 7, 8 şi 9 (v) Cod proc. civilă.  
Intimatul pârât Ministerul Afacerilor Interne a depus întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea recursului ca nefondat, criticile aduse hotărârii instanţei de fond, de către recurentă fiind 
nefondate. 

Examinând recursul în limitele investirii instanţei, prin prisma criticilor aduse hotărârii 
de către recurent, dar şi potrivit art.3041 din (v) Cod de procedură civilă, Curtea constată că este 
fondat, din următoarele considerente: 

Astfel, în ceea ce priveşte dezlegarea excepţiilor invocate de reclamantă, soluţia instanţei de 
fond este corectă. 

Reclamanta nu a dovedit că prin nerespectarea prevederilor pct.79 din Instrucţiunile MAI nr. 
830/1999 privitoare la componenţa comisiei de cercetare administrativă a suferit o vătămare de 
natură a atrage anularea actului administrativ emis de această comisie. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la tardivitatea efectuării cercetării administrative, se 
reţine că, în temeiul art.23 alin.1 din OG nr.121/1998, „Termenul pentru efectuarea cercetării 
administrative şi înregistrarea actului de cercetare este de cel mult 60 de zile de la data când 
comandantul sau şeful unităţii a constatat sau a luat cunoştinţă de producerea pagubei”. 

Într-adevăr, actul ce a stat la baza efectuării cercetării administrative l-a reprezentat Raportul 
de Audit Public Intern al Direcţiei Generale Audit Intern nr.241753/22.07.2011, înregistrat la IGPR 
sub nr.10732/25.08.2011, care a stabilit unele deficienţe la nivelul drepturilor salariate acordate 
personalului, însă acest raport a fost înregistrat la Serviciul de Resurse Umane Constanţa la data de 
28.12.2011, iar prin nota raport 28327/23.01.2012 a fost adus la cunoştinţa şefului IPJ Constanţa 
care a constatat astfel producerea aşa-zisului prejudiciu. 

Curtea constată că şeful IPJ Constanţa a procedat la numirea comisiei de cercetare 
administrativă prin Dispoziţia nr.546/25.01.2012, care a întocmit procesul verbal de cercetare 
administrativă la data de 21.03.2012, în interiorul celor 60 de zile de la data când şeful IPJ 
Constanţa a luat cunoştinţă de producerea pagubei. 

Prin urmare, susţinerea recurentei privind începerea cercetării administrative la data de 
13.06.2012 este eronată, nefiind susţinută de niciun înscris din dosar. 

Referitor la aplicabilitatea OG nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, art.2 
din acest act normativ prevede că „Răspunderea materială este angajată, în condiţiile prezentei 
ordonanţe, pentru pagubele în legătură cu formarea, administrarea şi gestionarea resurselor 
financiare şi materiale, provocate de militari din vina acestora şi în legătură cu îndeplinirea 
serviciului militar sau a atribuţiilor de serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, 
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei.” 



450 
 

Deşi, ulterior demilitarizării poliţiei, poliţiştii au devenit funcţionari publici cu statut special, 
dispoziţiile citate nu au fost modificate, astfel încât ele sunt în continuare aplicabile pagubelor 
produse în cadrul structurilor MAI.  

În egală măsură, comunicarea deciziei de imputare cu depăşirea termenului de 15 zile nu 
constituie motiv de nulitate a actului administrativ, fiind o împrejurare ulterioară emiterii lui. Efectul 
necomunicării deciziei este acela de a-l pune pe destinatar în imposibilitate de a contesta actul, 
situaţie ce nu se regăseşte în cauză. Totodată, Curtea constată că reclamantei i s-a respectat dreptul 
la apărare în cadrul procedurii de cercetare administrativă, susţinerile acesteia privind 
neadministrarea tuturor probelor în cauză fiind neîntemeiate în contextul în care nu s-a contestat 
cuantumul prejudiciului ci legalitatea deciziei de imputare din perspectiva modului în care au fost 
aplicate actele normative privind salarizarea reclamantului. 

Pe fondul cauzei, Curtea reţine că raportul de serviciu al reclamantei este în esenţă un raport 
de muncă, în temeiul căruia aceasta prestează un serviciu remunerat. 

Conform art.20 alin.1 din OG nr.121/1998, „Militarii care au încasat sume nedatorate sunt 
obligaţi să le restituie …”. 

Ori, în condiţiile în care reclamanta a deţinut o anumită funcţie, pentru care a primit un 
salariu corespunzător, nu se poate considera că sumele de bani primite pentru această funcţie sunt 
necuvenite. 

Fără a analiza corectitudinea încadrării reclamantei pe funcţia deţinută,  nu poate fi ignorată 
situaţia de fapt existentă, respectiv împrejurarea că reclamanta a prestat un anumit serviciu, 
corespunzător funcţiei în care a fost încadrată, serviciu pentru care i se cuvenea salariul primit. 

Împrejurarea că printr-o dispoziţie ulterioară s-a dispus încadrarea corectă în funcţie a 
reclamantei nu schimbă cu nimic situaţia de fapt expusă, cu atât mai mult cu cât o astfel de 
dispoziţie nu poate avea efect retroactiv şi nu poate modifica pentru trecut raportul de serviciu al 
reclamantei, putând dispune doar pentru viitor. 

Din acest punct de vedere, Curtea apreciază că atât dispoziţia de imputare, cât şi hotărârile de 
soluţionare a contestaţiilor sunt nelegale, neputându-se reţine un prejudiciu în patrimoniului 
instituţiei atâta timp cât reclamanta a exercitat funcţia pentru care a fost remunerată, îndeplinind 
atribuţiile specifice acestei funcţii. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt fondate în 
parte, urmează a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod procedură civilă şi a modifica în 
tot hotărârea în sensul admiterii acţiunii şi anulării Hotărârii nr. 221/20.08.2012 emisă de M.A.I. – 
Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor, Hotărârii nr. 104842/15.06.2012 emisă de M.A.I. - 
Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Constanţa prin Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor şi a 
Deciziei de Imputare nr. 1827/22.03.2012 emisă de M.A.I.- Inspectoratul de Poliţie a Judeţului 
Constanţa. 

În temeiul dispoziţiilor art.274 Cod procedură civilă, vor fi obligaţi intimaţii la plata sumei 
de 700 lei în favoarea recurentei cu titlu de cheltuieli de judecată. 
 

85. Inadmisibilitate cerere de revizuire. Atacarea unei hotărâri pronunțate de o 
instanță de recurs cu revizuire doar atunci când a fost evocat fondul. 
 

Art.322 alin 1 Cod procedură Civilă 
Art.326 alin.1 şi alin.3 Cod procedură Civilă 

 
 Art.326 alin.1 şi alin.3 Cod pr. civilă prevede că „cererea de revizuire se judecă potrivit dispoziţiilor 
prevăzute pentru cererea de chemare în judecată, dezbaterile fiind limitate la admisibilitatea revizuirii şi la 
faptele pe care se întemeiază”. 
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          Dispoziţiile art.322 alin 1 Cod pr.civ. consacră revizuirii caracterul unei căi de atac de retractare 
deoarece se adresează aceleiaşi instanţe care a soluţionat pricina în fond, cerându-i-se să revină asupra 
hotărârii atacate, în baza noilor împrejurări invocate, care de regulă s-au ivit ulterior pronunţării hotărârii. 

Din această perspectivă, dispoziţiile menţionate limitează obiectul revizuirii la acele hotărâri prin 
care s-a rezolvat fondul pretenţiei deduse judecăţii, în acest caz, pentru ca o decizie pronunţată de instanţa 
de recurs să facă obiectul unei cereri de revizuire este necesar a fi dată ca urmare a rejudecării fondului, 
după casarea cu reţinere, deoarece pot fi administrate probe noi şi pot fi reapreciate probele administrate de 
instanţele de fond sau, în mod excepţional, hotărârea dată să se fi întemeiat pe înscrisuri noi, depuse în faţa 
instanţei de recurs. 

 
Decizia civilă nr. 524/CA/15.05.2014 

                           Dosar nr. 938/36/2013 
 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalul Tulcea sub nr. 4053/88 din 04.11.2010, 
reclamanta APIA - CENTRUL JUDEŢEAN TULCEA, a solicitat ca prin hotărâre judecătorească, 
în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A. SIREASA să se dispună obligarea acesteia la restituirea 
sumei de 122.700 lei, cu titlu de creanţă (plată nedatorată), actualizată cu indicele de inflaţie la data 
efectuării plăţii şi a cheltuielilor de judecată pe care le va face în proces. 

Prin Sentinţa civilă nr. 4864/29.11.2011 Tribunalul Tulcea – a respins acţiunea ca 
nefondată, respingând totodată cererea pârâtei de acordarea cheltuielilor de judecată, ca 
nefondate, împotriva acestei hotărâri a declarat recurs - intimata APIA - CENTRUL JUDEŢEAN 
TULCEA criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de 
Apel Constanţa sub nr. 4053/88/27.02.2010. 

Prin Decizia civilă nr. 2468/CA/29.11.2012 Curtea de Apel Constanţa admite recursul 
dispunând modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul admiterii acţiunii, cu consecinţa 
obligării pârâtei către reclamantă la plata sumei de 1.227.000 lei, cu motivaţia în esenţă că prin 
cererea nr.123/14.09.2007 pârâta SC [...] SA SIREASA a solicitat acordarea de sprijin financiar 
pentru bonuri valorice pentru o suprafaţă agricolă realizată în toamna anului 2007 de 4.222 ha, din 
care grâu 2113 ha, rapiţă 1845 ha şi altele 264 ha, prin Procesul verbal nr.399/13.06.2008 
menţionându-se că beneficiarul şi reprezentantul APIA au procedat la verificarea suprafeţelor 
înfiinţate de beneficiar în toamna anului 2007. 

S-a mai arătat că prin cererea nr.431/02.11.2007 pârâta SC [...] SA SIREASA   solicită 
acordarea de sprijin financiar prin bonuri valorice pentru suprafaţa agricolă realizată în toamna 
anului 2007, de 4711 ha, exclusiv grâu, prin Procesul verbal nr.398/13.06.2008 menţionându-se că 
beneficiarul şi reprezentantul APIA au procedat la verificarea suprafeţelor înfiinţate de beneficiar în 
toamna anului 2007, conform angajamentului formulat în cerere şi deoarece acţiunea a fost 
întemeiată pe prevederile art.15 alin.1 şi alin.3 din ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr.687/2007, instanţa a apreciat acţiunea ca fiind întemeiată. 

Împotriva sus-menţionatei decizii SC [...] SIREASA SA a înţeles a formula contestaţie în 
anulare, cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr.13/36/14.01.2013, ce a 
fost respinsă, ca nefondată prin Decizia civilă nr. 739/CA/30.04.2013 a Curţii de Apel 
Constanţa. 

Împotriva aceleiaşi hotărâri, SC [...] SIREASA SA a formulat cerere de revizuire, la 
data de 05.11.2013, cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub 
nr.938/36/2013, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept 
prevăzut de art. 322 alin.2 şi alin.9 Cod.pr.civ. cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
 Susţine revizuenta că „Greşit instanţa nu a ţinut seama de aspectele de regularizare şi de 
ordine publică cu privire la competenţa de soluţionare eludând dispoziţiile legale pronunţând o 
decizie pe fondul cauzei în calea de atac a recursului, luând astfel posibilitatea părţilor de a se 
putea apăra printr-o eventuală cale de atac şi  retractarea deciziei pronunţate”. 
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Nu în ultimul rând susţine că aplicarea dispoziţiilor privitoare la necompetenţa instanţei şi 
arătarea pe cale excepţională a acestora, sunt practic apanajul unei cereri în contestarea în anulare a 
deciziei irevocabile ce ar duce în mod practic şi eficient la regularizarea cadrului procesual al cauzei, 
cât şi la îndreptarea erorilor judiciare astfel produse. 

În aplicarea dispoziţiilor art.322 alin.2 şi alin.3 Cod. Pr.civ. solicită anularea dispoziţiilor 
luate cu încălcarea dreptului de a formula cereri de retractare a deciziei pe căile extraordinare de atac 
urmând  să se  dispună în apărarea şi repararea drepturilor procesuale astfel pierdute de părţile 
procesuale. 

Prin Încheierea de şedinţă din data de 12.12.2013 instanţa din oficiu a invocat excepţiile  
tardivităţii promovării căii de atac - revizuire - cu temei de drept aplicabil art.322 pct.2 şi pct.3 
Cod pr.civ. şi excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire, prin raportare la dispoziţiile art. 324 
Cod.pr.civ. 

Examinând cu prioritate, potrivit dispoziţiilor art. 137 alin.1 C.pr.civ., excepţia 
inadmisibilităţii cererii de revizuire, Curtea constată că aceasta este fondată, urmând a fi 
admisă, deoarece: 

Revizuirea este o cale extraordinară de atac, de retractare, care se poate exercita numai 
împotriva hotărârilor definitive, în cazurile şi condiţiile expres stabilite de lege, între care şi cazul 
prevăzut de art.322 pct.2 şi pct.3 Cod pr. civilă, indicate de revizuentă, aceasta în condiţiile în 
care, hotărârea atacată prin intermediul revizuirii, nu este criticată în raport de materialul 
dosarului existent la data pronunţării acelei hotărâri, ci numai pe baza unor împrejurări noi, 
necunoscute de instanţă, la data pronunţării. 

Reţine Curtea că în cadrul revizuirii nu se pune problema realizării unui control 
judiciar, ci a unei noi judecăţi, pe temeiul unor elemente ce nu au format obiectul judecăţii, 
finalizată cu pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se solicită. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că motivele caracteristice de revizuire presupun că hotărârea a 
fost justă în raport de actele dosarului existente la data pronunţării hotărârii, însă, ulterior, s-au 
descoperit materiale noi, sau se constată că probele care au fundamentat-o au fost false, astfel încât 
situaţia de fapt reţinută de instanţă, văzută prin prisma noilor elemente, nu mai corespunde realităţii, 
impunându-se retractarea hotărârii respective. 
 Art.326 alin.1 şi alin.3 Cod pr. civilă prevede că „cererea de revizuire se judecă potrivit 
dispoziţiilor prevăzute pentru cererea de chemare în judecată, dezbaterile fiind limitate la 
admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază”. 
          Astfel, dispoziţiile art.322 alin 1 Cod pr.civ. consacră revizuirii caracterul unei căi de atac de 
retractare deoarece se adresează aceleiaşi instanţe care a soluţionat pricina în fond, cerându-i-se să 
revină asupra hotărârii atacate, în baza noilor împrejurări invocate, care de regulă s-au ivit ulterior 
pronunţării hotărârii. 
          Potrivit acestor dispoziţii hotărârile unei instanţe de recurs pot fi atacate cu revizuire 
doar atunci când s-a evocat fondul. 

Din această perspectivă, reţine Curtea că dispoziţiile menţionate limitează obiectul revizuirii 
la acele hotărâri prin care s-a rezolvat fondul pretenţiei deduse judecăţii, în acest caz, pentru ca o 
decizie pronunţată de instanţa de recurs să facă obiectul unei cereri de revizuire este necesar a fi dată 
ca urmare a rejudecării fondului, după casarea cu reţinere, deoarece pot fi administrate probe noi şi 
pot fi reapreciate probele administrate de instanţele de fond sau, în mod excepţional, hotărârea dată 
să se fi întemeiat pe înscrisuri noi, depuse în faţa instanţei de recurs. 
           „Per a contrario”, reţine Curtea că nu pot forma obiect al revizuirii hotărârile pronunţate 
de instanţa de recurs, prin care recursul a fost respins fără a se evoca fondul, menţinându-se 
situaţia de fapt stabilită de instanţa a cărei hotărâre a fost recurată. 

Având în vedere că decizia ce trebuia atacată în cauză este Decizia nr. 2468/29.10.2012, 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în recurs, prin care s-a evocat fondul, iar în cauză s-a 
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formulat cerere de revizuire împotriva Deciziei civile nr. 739/CA/30.04.2014 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa prin care instanţa s-a pronunţat într-o contestaţie în anulare, Curtea 
apreciază în sensul admiterii excepţiei inadmisibilităţii formulării cererii şi respinge cererea de 
revizuire ca inadmisibilă. 
 În atare condiţii, odată ce niciunul dintre temeiurile indicate în cerere, respectiv art.322 
pct.2 şi pct.3 Cod pr.civilă, nu se încadrează în condiţiile de admisibilitate ale cererii de revizuire, 
nefiind îndeplinită condiţia impusă de legiuitor în ceea ce priveşte hotărârile instanţei de 
recurs ce pot face obiectul revizuirii, în temeiul art.322 alin.1 Cod pr. Civilă, cererea de 
revizuire va fi respinsă ca fiind inadmisibilă, sub toate aspectele.    
 

86. Legalitatea obligării la restituirea taxei de primă înmatriculare. 
 

Art.110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
OUG nr.50/2008 

 
Dispoziţiile art.110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în versiunea consolidată 

prevăd că "Niciun stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne 
de orice natură, mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect produselor naţionale similare". 

Judecătorul naţional, ca prim judecător comunitar, are competenţa, atunci când dă efect direct 
dispoziţiilor art.110 din Tratat, să aplice procedurile naţionale de aşa manieră ca drepturile prevăzute de 
Tratat să fie pe deplin şi efectiv protejate, iar obligaţia de a aplica prioritar dreptul comunitar nu este 
opozabilă numai jurisdicţiilor, ci şi Guvernului însuşi şi organelor componente ale acestuia, cum sunt 
bunăoară autorităţile fiscale.  

OUG nr.50/2008 este contrară art.110 din Tratat întrucât este destinată să diminueze introducerea 
în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru UE, favorizând astfel 
vânzarea autoturismelor second-hand deja înmatriculate în România şi, mai recent, vânzarea autoturismelor 
noi produse în România. Or, după aderarea României la UE, acest lucru nu este admisibil atunci când 
produsele importate sunt din alte ţări membre ale UE, atât timp cât  norma fiscală naţională diminuează sau 
este susceptibilă să diminueze, chiar şi potenţial, consumul produselor importate, influenţând astfel alegerea 
consumatorilor (CJE, hotărârea din 7 mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl c. 
Amministrazione delle finanze dello Stato - în speţă, taxă menită să descurajeze importul de banane în 
Italia). 

Curtea de la Luxemburg a arătat că atunci când un stat membru a incasat taxe cu incălcarea 
normelor dreptului Uniunii, justiţiabilii au dreptul la restituirea nu numai a taxei percepute fără temei, ci și a 
sumelor plătite acestui stat sau reținute de acesta in legătură directă cu taxa respectivă.  
 

Decizia civilă nr. 211/CA/24.02.2014 
                           Dosar nr. 3223/118/2013 

 
 1. Prin sentinţa civilă nr.4105/22.10.2013, Tribunalul Constanţa a admis exceptia lipsei 
calitatii procesuale pasive a pârâtei Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanta, a respins acţiunea formulată de reclamanta 
SC [...] SRL in contradictoriu cu această pârâtă, ca fiind introdusă impotriva unei persoane fără 
calitate procesuala pasiva şi a respins exceptia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Direcţia 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, ca nefondată. 

A admis actiunea formulata in contradictoriu cu parata Directia Generala de Administrare a 
Marilor Contribuabili, astfel cum a fost precizata şi a obligat parata la plata sumei de 6841 lei 
reprezentând taxa de poluare auto, precum şi la plata dobânzii legale în materie fiscală aferentă 
sumei de 6841 lei, calculată de la data plăţii taxei şi până la data plăţii efective a sumei de 6841 lei. 
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A obligat pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia 
Judeţeana a Finanţelor Publice Constanţa la plata către reclamant a cheltuielilor de judecata in suma 
de 639,3 lei. 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au declarat recurs pârâţii Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală şi Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Constanta, criticile formulate vizând următoarele aspecte: 
 A. Recurentul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a susţinut motivul de nelegalitate 
prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, pentru următoarele considerente: 
 În mod greşit a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ANAF – DGAMC şi 
a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a DGRFP Galaţi – AJFP Constanţa, având în 
vedere că în cadrul acţiunii nu se atacă un act emis de ANAF, raportul juridic s-a născut între 
persoana vătămată – reclamant şi autoritatea emitentă a actului administrativ – pârâtul, DGRFP 
Galaţi – AJFP Constanţa, care poate sta în judecată, având organe proprii de conducere. 
 Asupra fondului cauzei, susţine recurentul că în mod greşit a reţinut instanţa de fond că 
normele interne care reglementează obligaţia de plată a taxei de poluare în România, pentru 
autoturismele second-hand, contravin dispoziţiilor Tratatului Constitutiv al Uniunii Europene, 
discriminarea invocată, prin asimilarea taxei de poluare unei taxe cu efect echivalent taxelor vamale 
nu există şi nu poate fi reţinută. 
 Referitor la aplicabilitatea prevederilor constituţionale ale art.148, invocate de reclamant, 
susţine recurentul că legile cadru sunt obligatorii pentru statele membre în privinţa rezultatului, însă 
autorităţile naţionale au competenţa de a alege forma şi mijloacele prin care dispoziţiile legilor cadru 
devin obligatorii pentru fiecare stat membru în parte. 
 Cu privire la prevederile Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, se învederează că 
potrivit jurisprudenţei europene, art.110 din TFUE este încălcat atunci când taxa aplicată produselor 
importate şi taxa aplicată produselor naţionale similare sunt calculate pe baza unor criterii diferite. 
 Din interpretarea Curţii rezultă că de esenţa taxelor cu efect echivalent taxelor vamale este 
discriminarea sau nu a unor mărfuri naţionale sau străine la trecerea frontierei, în cazul taxei 
speciale această discriminare nefiind fundamentată pe niciun argument. 

Referitor la dobânda legală în materie fiscală prevăzută de art.124 C.pr.fiscală, se arată că 
acordarea acesteia este inadmisibilă, fiind invocată o hotărârea judecătorească a altei instanţe, iar cu 
privire la cheltuielile de judecată învederează recurenta că potrivit dispoziţiilor legale, cheltuielile de 
judecată pot fi acordate numai dacă partea care a pierdut procesul se află în culpă procesuală şi dacă 
partea care le solicită a câştigat în mod irevocabil, niciuna dintre condiţii nefiind îndeplinite în cauza 
de faţă. 
   B. Recurentul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a formulat recurs numai în referire la dispoziţia de 
obligare la plata cheltuielilor de judecată, fără a indica motivul de casare în care se încadrează critica 
sa, astfel cum prevăd dispoziţiile art.486 alin.1 lit.d NCPC. 

 Susţine recurentul că nu sunt datorate cheltuielile de judecată întrucât pârâta nu a dat dovadă 
nici de rea-credinţă, nici de un comportament neglijent sau de exercitarea abuzivă a drepturilor 
procesuale, care să determine instanţa de fond să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată. 

În opinia recurentei, cheltuielile de judecată pot fi acordate numai dacă partea care a pierdut 
procesul se află în culpă procesuală şi dacă partea care le solicită a câştigat în mod irevocabil, 
niciuna dintre condiţii nefiind îndeplinite în cauza de faţă. 
 3. Analizând sentinţa civilă recurată prin prisma motivelor de nelegalitate susţinute, Curtea 
de Apel constată că ambele recursuri sunt nefondate, criticile susţinute nefiind întemeiate. 
 Cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC [...] SRL şi adresată 
Tribunalului Constanţa a fost înregistrată la data de 20.03.2013, după intrarea în vigoare a Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, la data de 15.02.2013, astfel că în temeiul 
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prevederilor art.3 alin.1 din Legea nr.76/2012, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile noului Cod de 
procedură civilă. 
 A. În baza art.489 alin.2 NCPC, instanţa de recurs încadrează motivele susţinute de 
recurentul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în prevederile art.488 pct.8 (încălcarea sau 
aplicarea greşită a normelor de drept material), invocate şi de parte şi art.488 pct.5 (încălcarea 
regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii) şi constată următoarele: 

Referitor la motivul de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC – „hotărârea a fost dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”, reţinem următoarele: 

Calitatea procesuală pasivă a pârâtei Directia Generala de Administrare a Marilor 
Contribuabili a fost stabilită în mod corect în raport de titularul obligaţiei de restituire a taxei de 
primă înmatriculare şi emitentul refuzului nejustificat care se cere a fi sancţionat de instanţa de 
contencios administrativ. 

Astfel, taxa de primă înmatriculare în cuantum de 6.841 lei a fost plătită către Direcţia 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, aceasta fiind şi instituţia căreia reclamanta i-a 
solicitat restituirea taxei pentru nelegalitatea perceperii ei şi căreia îi incumba obligaţia de a 
răspunde persoanei care s-a considerat vătămată într-un drept al său (art.1 alin.1 Legea nr.554/2004). 

Raportul juridic litigios s-a născut, aşadar, între societatea reclamantă şi autoritatea publică 
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, chiar dacă ulterior plătitorul taxei a fost 
transferat în administrarea altei instituţii publice, ca urmare a reorganizării DGAMC. 

În ceea ce priveşte legalitatea obligării la restituirea taxei de primă înmatriculare, motiv de 
casare încadrat tot în prevederile art.488 pct.8 NCPC, reţinem că dispoziţiile art.110 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene în versiunea consolidată prevăd că "Niciun stat membru 
nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice 
natură, mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect produselor naŃionale 
similare". 

Art.110 din Tratat produce efecte directe şi ca atare creează drepturi individuale pe care 
jurisdicţiile statelor membre ale Uniunii le pot proteja. 

Judecătorul naţional, ca prim judecător comunitar, are competenţa, atunci când dă efect 
direct dispoziţiilor art.110 din Tratat, să aplice procedurile naţionale de aşa manieră ca drepturile 
prevăzute de Tratat să fie pe deplin şi efectiv protejate, iar obligaţia de a aplica prioritar dreptul 
comunitar nu este opozabilă numai jurisdicţiilor ci şi Guvernului însuşi şi organelor componente ale 
acestuia cum sunt bunăoară autorităţile fiscale.  

Tribunalul nu a făcut altceva decât să aplice dispoziţiile constituţionale interne şi normele 
Tratatului de o asemenea manieră încât să i se recunoască  particularului dreptul său de a nu fi impus 
cu o taxă specială discriminatorie la înmatricularea pentru prima dată în România a autoturismului 
second-hand importat dintr-un alt stat membru al Uniunii. În această situaţie, instanţa de fond şi-a 
îndeplinit misiunea trasată atât de Tratat cât şi de Legea de ratificare a acestuia, precum şi de Curtea 
de Justiţie în practica judiciară pertinentă (cauza Simmenthal II din anul 1978). 

OUG nr.50/2008 este contrară art.110 din Tratat întrucât este destinată să diminueze 
introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru 
UE, favorizând astfel vânzarea autoturismelor second-hand deja înmatriculate în România şi, mai 
recent, vânzarea autoturismelor noi produse în România. Or, după aderarea României la UE, acest 
lucru nu este admisibil atunci când produsele importate sunt din alte ţări membre ale UE, atât timp 
cât  norma fiscală naţională diminuează sau este susceptibilă să diminueze, chiar şi potenţial, 
consumul produselor importate, influenţând astfel alegerea consumatorilor (CJE, hotărârea din 7 
mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl c. Amministrazione delle finanze dello Stato - în 
speţă, taxă menită să descurajeze importul de banane în Italia). 
          Soluţia instanţei de fond este confirmată de Hotărârea preliminară a Curţii Europene de 
Justiţie pronunţată în cauza C-402/09, Tatu, prin care s-a statuat că art.110 TFUE trebuie interpretat 
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în sensul că se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare care se aplică unor 
autovehicule cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri 
fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulaţie, în statul membru menţionat, a unor 
vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără a descuraja cumpărarea unor vehicule de 
ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională. 
           Aceeaşi soluţie a fost pronunţată de Curtea Europeană de Justiţie prin hotărârea dată în cauza 
Nisipeanu, în care s-au pus în discuţie variantele taxei de poluare aplicabile în perioada 15 
decembrie 2008 – 31 decembrie 2010, Curtea stabilind că articolul 110 TFUE trebuie interpretat în 
sensul că se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu 
ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel 
stabilit încât descurajează punerea în circulaţie în statul membru menţionat a unor vehicule de 
ocazie cumpărate din alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie 
având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională. 
          Curtea a reţinut că, subsecvent pronunţării hotărârii în afacerea Tatu, Guvernul român nu a 
susţinut că ar exista o diferenţă relevantă între varianta iniţială a taxei de poluare reglementate de 
OUG nr.50/2008 şi variantele ulterioare (par. 27), concluzie ce contrazice poziţia constant exprimată 
de autorităţile statului român în sensul că variantele ulterioare datei de 15 decembrie 2008 sunt 
conforme cu dreptul european.  

În ceea ce priveşte modalitatea de acordare a dobânzii legale în materie fiscală, motiv de 
casare încadrat, de asemenea, în prevederile art.488 pct.8 NCPC, Curtea de Apel constată că şi acest 
motiv este neîntemeiat, pentru următoarele: 

 În cauza C - 565/11 – cauza Irimia, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat 
Hotărârea din 18.04.2013, în care a stabilit că dreptul de a obţine rambursarea unor taxe percepute 
de un stat membru cu incalcarea dreptului Uniunii reprezinta consecinta si completarea drepturilor 
conferite justitiabililor de dispozitiile dreptului Uniunii care interzic astfel de taxe. Statul membru 
este, asadar, obligat, in principiu, să ramburseze taxele percepute cu incălcarea dreptului Uniunii 
(Hotararea din 6 septembrie 2011, Lady & Kid si altii, C-398/09, nepublicata, Hotararea din 19 iulie 
2012, Littlewoods Retail si altii, C-591/10, nepublicata ).  

Mergând mai departe, Curtea de la Luxemburg a arătat că atunci când un stat membru a 
incasat taxe cu incălcarea normelor dreptului Uniunii, justiţiabilii au dreptul la restituirea nu numai a 
taxei percepute fără temei, ci și a sumelor plătite acestui stat sau reținute de acesta in legătură directă 
cu taxa respectivă. Aceasta cuprinde şi pierderile reprezentate de indisponibilizarea sumelor ca 
urmare a exigibilităţii premature a taxei (Hotărârea din 8 martie 2001, Metallgesellschaft şi alţii, C-
397/98 si C-410/98, Rec., p. I-1727, punctele 87-89, Hotărârea din 12 decembrie 2006, Test 
Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec., p. I-11753, punctul 205, Hotararea din 27 
septembrie 2012, Zuckerfabrik Jülich şi alţii, C-113/10, C-147/10 si C-234/10, nepublicata ). 

Dreptul la acordarea accesoriilor aferente sumei percepute cu titlu de taxă de poluare a fost 
recunoscut în mod corect de prima instanţă, neputându-se aprecia că acordarea acesteia este 
inadmisibilă, astfel cum susţine recurentul. 

Cu privire la motivul de casare prevăzut de art.488 pct.5 NCPC – „prin hotărârea dată, 
instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii”, încadrat de 
instanţă în raport de motivul care vizează cheltuielile de judecată, instanţa de recurs apreciază că 
acesta nu este întemeiat, având în vedere că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a prevederilor 
art.453 alin.1 NCPC, chiar dacă în cuprinsul hotărârii a indicat, din eroare, că obligaţia de suportare 
a cheltuielilor de judecată revine Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanța. 
            Conform art.453 alin.1 şi art.451 NCPC, obligaţia părţii care a pierdut procesul de a suporta 
cheltuielile de judecată, incluzând taxele de timbru şi onorariile avocaţilor, are la bază ideea de 
culpă procesuală a acesteia, culpă care există în cauză în condiţiile în care acţiunea formulată a fost 
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admisă în contradictoriu cu acest pârât, fiind astfel dovedit refuzul nejustificat de restituire a sumei 
încasate nelegal cu titlu de taxă de primă înmatriculare. 
 Faţă de toate aceste argumente, în temeiul dispoziţiilor art.496 alin.1 NCPC, recursul va fi 
respins ca nefondat. 
 B. Referitor la  motivul susţinut de recurentul Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanța cu privire la cheltuielile de 
judecată, acesta se încadrează în prevederile art.488 pct.5 (încălcarea regulilor de procedură a căror 
nerespectare atrage sancţiunea nulităţii) şi este apreciat ca neîntemeiat sub următoarele aspecte: 
  Astfel cum am arătat în cuprinsul considerentelor care vizează recursului celuilalt pârât,  
obligaţia de suportare a cheltuielilor de judecată constând în cauza de faţă în onorariu avocat şi taxe 
de timbru revine, potrivit prevederilor art.453 alin.1 şi art.451 NCPC, părţii care a pierdut procesul, 
în speţă ANAF - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili. 
 Dispoziţia obligării recurentului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa la plata acestor cheltuieli constituie, în mod 
evident, numai o eroare materială, care poate fi îndreptată pe calea procesuală specifică, fiind stabilit 
că admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acestui din urmă pârât a fost admisă în mod 
corect. 
 În consecinţă, motivele de recurs susţinute nu sunt întemeiate, astfel că recursul va fi respins 
ca nefondat. 
 

87. Litigiu privind funcționarii publici. Contestație împotriva desfacerii disciplinare a 
contractului individual de muncă al reclamantului. 
 

Art.488 pct.8 NCPC 
Art. 49 alin.2, art.52  din OUG nr.59/2000 

 
 În cauza de faţă, Consiliul de Disciplină din cadrul Direcţiei Silvice Tulcea a emis în temeiul 
prevederilor art.50 alin.3 din OUG nr. 59/2000, Hotărârea nr. 52/23.08.2013 (denumită Raport), prin care a 
propus sancţionarea reclamantului cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
 Împotriva acestei hotărâri, reclamantul a formulat contestaţia înregistrată sub nr. 3166/26.09.2013, 
conform prevederilor art.52 alin.2 din OUG nr.59/2000, iar prin adresa nr. 13995/22.10.2013 i s-a 
comunicat respingerea contestaţiei pentru netemeinicie, fiind emisă, în consecinţă, Decizia 
nr.415/22.10.2013. 
 Se constată, aşadar, că procedura de cercetare şi sancţionare a fost respectată, persoanei cercetate 
fiindu-i respectat dreptul de contestare a hotărârii Consiliului de Disciplină. 
 Împrejurarea că persoana cercetată putea să formuleze, în temeiul prevederilor art.52 alin.3 din 
OUG nr.59/2000, şi plângere la instanţa de contencios administrativ în termen de 15 zile de la luarea la 
cunoştinţă a hotărârii consiliului de disciplină, dar nu a înţeles să uzeze de acest drept, formulând numai 
contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, nu înseamnă că hotărârea Consiliului de 
Disciplină nu este definitivă şi astfel decizia de sancţionare este lovită de nulitate. 

 
Decizia civilă nr. 814/CA/30.06.2014 

                           Dosar nr. 2912/88/2013 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.459/04.03.2014 îndreptată prin încheierea din data de 24.03.2014, 
Tribunalul Tulcea a admis acţiunea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Regia 
Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Tulcea, a constatat nulitatea absolută a deciziei 
nr.415/22.10.2013, a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei 
şi a obligat pârâta la plata către reclamantă a drepturilor salariale cuvenite până la reintegrarea 
efectivă pe post, precum şi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 2.000 lei. 
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 2. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva – Direcţia Silvică Tulcea, care a criticat soluţia primei instanţe invocând motivul de 
nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, pentru următoarele: 

Susţine recurenta pârâtă că hotărârea instanţei de fond nu cuprinde motivele pe care se 
sprijină, instanţa arată doar convingerea sa, nu şi motivele avute în vedere la formarea acestei 
convingeri. 
 Se arată, de asemenea, că procedura privind aplicarea sancţiunilor disciplinare personalului 
silvic, reglementată în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern, coroborat cu OM 
nr.274/2002 şi OG nr.59/2000, a fost respectată, având în vedere că hotărârea a fost comunicată 
contestatorului, care a semnat de primire în data de 29.08.2013, putând face contestaţie până la data 
de 29.09.2013. 
 Contestatorul [...] a depus contestaţia la data de 26.09.2013, iar răspunsul prin care i s-a 
comunicat respingerea contestaţiei a fost emis la 22.10.2013. 
 Potrivit recurentei pârâte, prin înscrisurile depuse la dosar s-a făcut dovada că procedura de 
aplicare a sancţiunilor disciplinare a personalului silvic a fost respectată corespunzător, solicitându-
se astfel admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate, cu consecinţa respingerii 
contestaţiei formulate împotriva deciziei nr. 415/22.10.2013. 
 
 3. Recursul este întemeiat. 
 Prima critică expusă de recurenta pârâtă, care se încadrează în motivul de nelegalitate 
prevăzut de art.488 pct.6 NCPC (hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde 
motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei), nu este întemeiat, fiind constatat că 
prima instanţă a respectat prevederile art. 425 alin.1 lit.b NCPC şi a arătat care sunt motivele de fapt 
şi de drept pentru care a apreciat că actul de sancţionare este lovit de nulitate absolută. 
 Critica recurentului întemeiată pe prevederile art.488 pct.8 NCPC (hotărârea a fost dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material) este însă întemeiată, astfel: 

Potrivit prevederilor art. 49 alin.2 din OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, 
„în cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancţiunile menţionate la art. 48 alin. (2) lit. 
d), e), f) şi g), consiliul de disciplină analizează fapta/faptele săvârşită/săvârşite, în vederea adoptării 
hotărârii de aplicare a uneia dintre sancţiunile respective”. 

Art. 50 alin.3 arată că „În baza hotărârilor adoptate de consiliile de disciplină se transmit 
administraţiei silvice propunerile privind sancţiunile disciplinare ce trebuie aplicate personalului 
silvic găsit vinovat de abaterile săvârşite”. 

Prevederile art.52 conţin următoarele dispoziţii: „(2) Hotărârile consiliilor de disciplină se 
iau cu majoritate de voturi. Împotriva acestor hotărâri se poate introduce contestaţie în termen de 30 
de zile de la comunicarea sancţiunii. Contestaţia se va adresa, în funcţie de locul de muncă al 
persoanei sancţionate, fie demnitarului care coordonează activitatea în domeniul gospodăririi 
pădurilor, fie conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor. Analizarea contestaţiei, soluţionarea şi 
comunicarea hotărârii ce se va lua se vor face în termen de 30 de zile de la data înregistrării 
contestaţiei. Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor de contencios administrativ este 
garantat. 
    (3) Partea nemulţumită de hotărârea consiliului de disciplină poate face plângere la instanţele de 
contencios administrativ, în condiţiile legii, în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă. 
    (4) Hotărârea rămasă definitivă după analizarea contestaţiei/judecarea plângerii se transmite 
conducerii instituţiei/unităţii silvice la care îşi desfăşoară activitatea cel care a săvârşit fapta 
incriminată, pentru a se aplica sancţiunea propusă. ( … )”. 
 În cauza de faţă, în baza raportului Ocolului Silvic Babadag nr. 10318/19.03.2013 şi actului 
de control nr.438/01.03.2013, Consiliul de Disciplină din cadrul Direcţiei Silvice Tulcea a emis în 
temeiul prevederilor art.50 alin.3 din OUG nr. 59/2000, Hotărârea nr.52/23.08.2013 (denumită 
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Raport), prin care a propus sancţionarea reclamantului cu desfacerea disciplinară a contractului 
individual de muncă. 
 Împotriva acestei hotărâri, [...] a formulat contestaţia înregistrată sub nr.3166/26.09.2013, 
conform prevederilor art.52 alin.2 din OUG nr.59/2000, iar prin adresa nr. 13995/22.10.2013 i s-a 
comunicat respingerea contestaţiei pentru netemeinicie, fiind emisă, în consecinţă, Decizia 
nr.415/22.10.2013. 
 Se constată, aşadar, că procedura de cercetare şi sancţionare a fost respectată, persoanei 
cercetate fiindu-i respectat dreptul de contestare a hotărârii Consiliului de Disciplină. 
 Împrejurarea că persoana cercetată putea să formuleze, în temeiul prevederilor art.52 alin.3 
din OUG nr.59/2000, şi plângere la instanţa de contencios administrativ în termen de 15 zile de la 
luarea la cunoştinţă a hotărârii consiliului de disciplină, dar nu a înţeles să uzeze de acest drept, 
formulând numai contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, nu înseamnă că 
hotărârea Consiliului de Disciplină nu este definitivă şi astfel decizia de sancţionare este lovită de 
nulitate. 
 Textul art.52 din OUG nr.59/2000 reglementează o jurisdicţie administrativă specială, care 
este facultativă, astfel cum prevăd dispoziţiile art.6 din Legea nr.554/2004, astfel că reclamantul 
avea posibilitatea să intenteze direct plângere împotriva hotărârii consiliului de disciplină la instanţa 
de contencios administrativ. 
 În cazul de faţă, reclamantul a uzat de procedura recursului administrativ-jurisdicţional 
prevăzut de legea specială, astfel cum rezultă din cuprinsul contestaţiei şi din menţiunile inserate în 
acţiunea din instanţă, procedură reglementată de art.52 alin.2 din OUG nr.59/2000 şi urmată, în 
consecinţă, de organul de soluţionare a contestaţiei, care a făcut ulterior aplicarea prevederilor art.52 
alin.4 din OUG nr.59/2000. 
 Faţă de argumentele expuse, apreciem că în mod eronat a apreciat instanţa de fond asupra 
nulităţii deciziei de sancţionare pentru nerespectarea procedurii în referire la rămânerea definitivă a 
hotărârii consiliului de disciplină, nemaianalizând aspectele susţinute în raport cu existenţa şi 
conţinutul abaterii disciplinare. 
 Astfel, în temeiul art.498 alin.2 NCPC, Curtea de Apel va admite recursul pârâtei şi 
constatând că prima instanţă nu a intrat în cercetarea fondului, va casa sentinţa recurată şi va trimite 
cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, care va analiza şi motivele de fond susţinute de contestator 
referitor la faptă şi prejudiciu. 
 

88. Obligare emitere decizie de validare/invalidare a hotărârii Comisiei județene Tulcea 
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. Refuz nejustificat de rezolvare a unei cereri adresate unei 
autorități publice. 
 

Art. 7 alin.3 din Legea nr.9/1998 
Art.2 alin.1 lit.”i” teza a II-a şi alin.2 din Legea nr.554/2004 

Cauza Viaşu c. României, cauza Marin și Gheorghe Rădulescu c. României 
 
Dispoziţiile cuprinse în art. 7 alin.3 din Legea nr.9/1998 prevăd că: „În termen de 60 de zile, comisia 

centrală va analiza contestaţia şi va valida sau invalida măsurile stabilite de comisia judeţeană şi a 
Municipiului Bucureşti”. 

Având în vedere dispoziţia legală sus-citată, se constată că recurenta nu şi-a îndeplinit obligaţia 
prevăzută de art. 7 alin.3 din Legea nr.9/1998, iar apărările recurentei, ce se referă la faptul că „în evidenţa 
Serviciului sunt înregistrate 2274 dosare în care nu au fost emise decizii de validare/invalidare”, precum şi 
faptul că „practica de soluţionare în ordine cronologică a fost adoptată pentru a nu se încălca principiul 
egalităţii în drepturi a persoanelor îndreptăţite la despăgubiri…prin luarea în considerare a numărului mare 
de solicitanţi şi a resurselor materiale limitate de care dispune bugetul de stat” sunt nefondate. 

În aceste condiţii, refuzul executării actului administrativ este asimilat de jurisprudenţă „refuzului 
nejustificat de rezolvare a unei cereri adresată unei autorităţi publice, care, la rândul său, este asimilat 
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actului administrativ, în baza art.2 alin.1 lit.”i” teza a II-a şi alin.2 din legea contenciosului administrativ, 
astfel că, în speţă, „interesul legitim privat” al intimaţilor, ca şi posibilitatea de a pretinde autorităţii 
abilitate să pună în aplicare dispoziţiile Legii nr.9/1998 - conduita, în considerarea realizării dreptului lor, 
conferindu-le acestora calitatea de „persoană vătămată” în sensul art.1 din Legea nr.554/2004. 

În mod constant, în această chestiune litigioasă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că 
o decizie administrativă a autorităţii locale competente, care recunoaşte interesatului un drept de reparaţie, 
este suficientă pentru a crea un „interes patrimonial”, protejat de articolul 1 din Protocolul nr.1 şi că, în 
consecinţă, „neexecutarea unei asemenea decizii constituie o ingerinţă în sensul primei fraze al primului 
alineat al acestui articol - a se vedea cauza Viaşu contra României, cauza Marin și Gheorghe Rădulescu c. 
României.  
 

Decizia civilă nr. 33/CA/16.01.2013 
                           Dosar nr. 1087/88/2013 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 1087/8819.03.2013, 

reclamanţii [...], [...], [...], [...] şi [...] au chemat în judecată pe pârâta Autoritatea Națională Pentru 
Restituirea Proprietăților, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea pârâtei: 

- la emiterea Deciziei de validare a Hotărârii nr. 2511 din 26.11.2010 a Comisiei 
Judeţene Tulcea, pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998, pronunţată în dosarul nr.289/2006; 

- la plata compensaţiilor în valoare totală de 364.044,97 lei, actualizată cu rata inflaţiei 
de la data emiterii hotărârii comisiei judeţene şi până la data  plăţii efective, aşa cum a fost 
stabilită prin Hotărârea nr. 2511 din 26.11.2010 a Comisiei Judeţene pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 Tulcea în dosarul nr. 289/2006. 

Motivând acţiunea, reclamanţii învederează în esenţă că, prin cererea nr. 289 din 
11.04.2006 au solicitat în termen legal,  în calitate de moştenitori ai defunctului [...] despăgubiri în 
baza Legii nr. 9/1998 pentru bunurile abandonate de acesta în Bulgaria. 

Mai arată reclamanţii că prin Hotărârea nr. 2511 din 26.11.2010 a Comisiei judeţene pentru 
aplicarea Legii nr. 9/1998 în dosarul nr. 289/2006, cererea a fost admisă şi s-a stabilit valoarea totală 
a compensaţiilor legale în sumă de 364.044,97 lei, iar în aplicarea dispoziţiilor legale, Comisia 
judeţeană a înaintat dosarul împreună cu hotărârea către pârâta Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor cu adresa  nr. 1874/S2/DI/16.02.2011. 

Învederează reclamanţii că, deşi de la data transmiterii dosarului şi a hotărârii Comisiei 
Judeţene a trecut cu mult termenul legal de soluţionare, pârâta A.N.R.P. a refuzat în mod nejustificat 
şi nelegal de a dispune plata compensaţiilor stabilite în hotărâre şi fiind nemulţumiţi de refuzul 
pârâtei de soluţionare a cererii au îndeplinit procedura prealabilă impusă de dispoziţiile art. din 
Legea nr. 554/2004, depunând  plângerea prealabilă trimisă la pârâtă prin poştă la data de 
23.01.2013 conform recipisei seria C038-3-2 00000162, nr. 4077 din 23.01.2013, anexată în copie la 
dosar şi, întrucât de la data introducerii  plângerii prealabile au trecut mai mult de 30 de zile şi nu au 
primit nici un răspuns, reclamanţii apreciază că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a acţiunii 
în contencios administrativ, motiv pentru care au promovat acţiunea. 

Prin întâmpinare pârâta A.N.R.P. a solicitat admiterea excepţiilor invocate, respingerea 
ca inadmisibil a primului capăt de cerere şi ca prematur al celui de al doilea capăt de cerere, 
iar pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

Cu privire la primul capăt de cerere, pârâta invocă excepţia inadmisibilităţii, 
considerând că instanţele judecătoreşti nu se pot pronunţa direct asupra dreptului reclamanţilor de 
alocare a despăgubirilor, întrucât astfel s-ar substitui atribuţiilor autorităţilor administrative investite 
cu abilitarea de a decide asupra dreptului şi întinderii acestui drept la despăgubiri, raportat la 
dispoziţiile H.G. nr.753/1998. 

Arată în continuare pârâta că prin Hotărârea nr. 2511/26.11.2010 s-a făcut o propunere 
privind cuantumul compensaţiilor, acestea devenind certe, lichide şi exigibile din momentul validării 
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lor de către Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, respectiv data emiterii Deciziei de plată a 
Vicepreşedintelui Autorităţii naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. 

Susţine pârâta că potrivit art. 351 alin 2 din H.G. nr. 753/1998, modificată şi completată prin 
H.G. nr. 1277/2007, „Serviciul de aplicare a Legii nr. 9/1998 verifică:  a) calitatea de beneficiar al 
Legii nr. 9/1998; b) calitatea de moştenitor a solicitantului; c) existenţa documentelor întocmite şi 
verificate de Comisia mixtă româno-bulgară, emise de Arhivele Naţionale şi Arhivele Ministerului 
Afacerilor Externe, care atestă situaţia bunurilor pentru care se solicită compensaţii”. 
 Precizează pârâta că potrivit dispoziţiilor alin. 3, în cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute 
la alin. (1), Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 propune invalidarea prin decizie a hotărârii şi 
transmiterea ei către comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti. 
 Susţine pârâta că din acest text de lege rezultă că A.N.R.P. – Serviciul pentru Aplicarea Legii 
nr. 9/1998 are atribuţii de verificare şi control cu privire la aceste hotărâri  şi solicită să se contate că 
cererea introductivă de instanţă formulată de reclamantă este prematur introdusă, iar în subsidiar 
neîntemeiată,  
 Referitor la excepţia prematurităţii plăţii şi actualizării compensaţiilor, arată pârâta că 
potrivit dispoziţiilor art. 7  din Legea nr. 9/1998 dreptul reclamantului la plata compensaţiilor 
băneşti se naşte la momentul emiterii deciziei de validare emise de Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor şi, aşa cum a precizat anterior, A.N.R.P. – Serviciul pentru Aplicarea Legii 
nr. 9/1998 are atribuţii de verificare şi control cu privire la hotărârile emise de către comisiile 
judeţene/municipiu lui Bucureşti, iar în cazul hotărârilor care nu întrunesc condiţiile cerute de lege, 
Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 propune invalidarea sau rectificarea acestora. 
 Mai arată pârâta că potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 10/2013,  începând cu 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata despăgubirilor stabilite potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003 se face în tranşe anuale egale, eşalonat pe o 
perioadă de 10 ani, începând cu anul următor datei emiterii titlului de plată. Cuantumul unei tranşe 
nu poate fi mai mic de 20.000 lei. 
 Totodată, se învederează că potrivit art. 2  „prevederile alin. 1 se aplică în mod 
corespunzător şi titlurilor de plată emise şi neachitate integral până la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata tranşelor se face începând cu 1 ianuarie 2014”. 

Consideră pârâta că din analiza celor două texte de lege menţionare reiese fără echivoc 
intenţia statului român de a eşalona plata despăgubirilor stabilite potrivit Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 
290/2003 şi neachitate (chiar şi parţial) pe o perioadă de 10 ani. Cu privire la exigibilitatea acestor 
tranşe, precizează că există două ipoteze avute în vedere, respectiv ipoteza în care titlul de plată 
urmează a fi emis, în această situaţie prima tranşă fiind exigibilă în anul următor emiterii titlului şi, 
respectiv ipoteza în care titlul de plată a fost emis anterior intrării în vigoare a ordonanţei, în această 
situaţie prima tranşă fiind exigibilă începând cu 1 ianuarie 2014. 

Susţine pârâta că, aşa cum rezultă şi din nota de fundamentare a O.U.G. nr. 10/2013, 
reglementarea modalităţii de plată eşalonată a cuantumului despăgubirilor acordate persoanelor 
îndreptăţite potrivit Legii nr. 9/1998,  Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393 este rezultatul efectului 
sistemic, structural pe care acestea îl au asupra bugetului de stat, având în vedere, pe de o parte 
necesitatea respectării ţintei de deficit bugetar asumate, iar pe de altă parte, necesitatea respectării 
drepturilor persoanelor îndreptăţite la despăgubiri potrivit Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi 
Legii nr. 393/2006 prin aplicarea unor  modalităţi de  plată care să permită despăgubirea tuturor 
persoanelor îndreptăţite. 

Prin urmare, a apreciat pârâta, creanţa stabilită prin Hotărârea nr. 2511/26.11.2010, emisă de 
Comisia Judeţeană Tulcea pentru aplicare Legii nr. 9/1998 nu este exigibilă în momentul de faţă, 
astfel că demersul iniţiat de reclamant este prematur. 
 Referitor la solicitarea reclamaţilor cu privire la plata actualizării compensaţiilor, precizează 
pârâta că prin art. 1 alin. 4 din O.U.G. nr. 10/2013, legiuitorul a stabilit clar calea de urmat în 
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situaţia în care nu se respectă termenele de plată ale compensaţiilor băneşti, respectiv „Sumele 
acordate cu titlu de despăgubiri în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează prin 
aplicarea indicelui preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse între începutul lunii următoare 
celei în care a fost emis titlul de plată şi sfârşitul lunii anterioare datei plăţii efective a fiecărei 
tranşe”. 

Pe fondul cauzei, susţine pârâta că hotărârea nr. 2511/26.11.2010 emisă de Comisia 
Judeţeană Tulcea pentru aplicare Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea 
se află în evidenţele sale cu dosarele constituire la Prefecturi, în temeiul Legii nr. 9/1998. Această 
hotărâre, însoţită de actele doveditoare urmează circuitul legal, ce prevede analizarea în ordine 
cronologică a acestora, respectiv ordinea emiterii hotărârilor. 

Învederează pârâta că studierea unui dosar presupune o analiză atentă a actelor care atestă 
dreptul de proprietate al autorului supra bunurilor abandonate pe teritoriul statului bulgar după 
încheierea Tratatului de la Craiova din septembrie 1940, a declaraţiilor notariale, a actelor de stare 
civilă privind persoanele care au dreptul la acordarea compensaţiilor, a modului de stabilire a 
cuantumului compensaţiilor ce revin pentru bunurile rămase nedespăgubite şi a modului de 
efectuare a calculului de către comisiile care au emis hotărârile. 

Precizează pârâta că în momentul de faţă, Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din 
cadrul A.N.R.P. soluţionează dosare în care au fost emise hotărâri de către Comisiile 
judeţene/municipiului Bucureşti în anul 2008 şi că în evidenţa Serviciului sunt înregistrate 2274 
dosare în care nu au fost emise decizii de validare/invalidare. 

Mai arată pârâta că practica de soluţionare a dosarelor în ordinea cronologică, respectiv data 
emiterii hotărârilor Comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de către Serviciul pentru aplicare a 
Legii nr. 9/1998 din cadrul A.N.R.P. a fost adoptată pentru a nu se încălca principiul egalităţii în 
drepturi al persoanelor îndreptăţite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 9/1998, iar Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului a statut principiul egalităţii ca unul din principiile generale ale dreptului 
comunitar. 

Susţine în continuare pârâta că în sfera acestuia, principiul egalităţii exclude ca situaţiile 
comparabile să fie tratate diferit şi situaţiile diferite să fie tratate similar, cu excepţia cazului în care 
tratamentul este justificat obiectiv, iar Curtea Constituţională a României a statuat cu valoare de 
principiu că „principiul egalităţii nu este sinonim cu uniformitatea, astfel încât pentru situaţii diferite 
există un tratament juridic diferit, recunoscându-se dreptul la diferenţă”. 

De asemenea, pârâta învederează instanţei faptul că Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 din cadrul A.N.R.P. a adoptat această procedură de soluţionare a dosarelor în ordine 
cronologică prin luarea în considerare şi a competenţelor şi procedurilor stabilite în privinţa 
instituţiilor implicate, a numărului mare de solicitanţi şi a resurselor materiale limitate de care 
dispune bugetul de stat pentru evitarea blocării mecanismului de restituire şi a discriminărilor între 
solicitanţi. 

Consideră pârâta că dispoziţiile art. 7 alin. 3 din Legea nr. 9/1998 care stipulează că „în 
termen de 60 de zile, comisia centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau invalida măsurile 
stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând, după caz, 
contestaţiile ce i-au fost adresate” reprezintă un termen de recomandare. 

Prin Sentinţa civilă nr.2810/24.05.2013, Tribunalul respinge excepţia prematurităţii 
capătului de cerere privind obligarea pârâtei la emiterea deciziei de validare/invalidare a 
Hotărârii nr.2511/2010 a comisiei Jud.Tulcea pentru aplicarea Legii nr.9/1998, respinge ca 
inadmisibil şi prematur capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata compensaţiilor în 
valoare de 364.044,97 lei, actualizate cu inflaţia, admite acţiunea în parte, cu consecinţa 
obligării pârâtei la emiterea Deciziei de validare/invalidare a Hotărârii nr.2511/26.11.2010 a 
Comisiei Judeţene Tulcea pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, reţinând în esenţă, următoarele: 
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Asupra excepţiei inadmisibilităţii, precum şi a  prematurităţii capătului de cerere privind 
obligarea  pârâtei  la  plata compensaţiilor în valoare de 364.044,97 lei, actualizate cu inflaţia, reţine 
instanţa de fond că, instanţele judecătoreşti nu se pot pronunţa direct asupra dreptului reclamanţilor 
de alocare a despăgubirilor, întrucât astfel s-ar substitui atribuţiilor autorităţilor administrative 
investite cu abilitarea de a decide asupra dreptului şi întinderii acestui drept la despăgubiri. 

Astfel, conform dispoziţiilor din Hotărârea Guvernului nr. 753/1998 modificată şi 
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1277/2007 art. 351 alin. 1: Serviciul pentru aplicarea Legii 
nr. 9/1998 are următoarele atribuţii principale: a) primeşte hotărârile transmise de comisiile judeţene 
şi a municipiului Bucureşti şi le înregistrează într-un registru special deschis; b) analizează 
hotărârile primite de la comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, în cazul hotărârilor care 
întrunesc condiţiile cerute de lege, propune vicepreşedintelui plata despăgubirilor acordate în 
conformitate cu Legii nr. 9/1998, iar în cazul hotărârilor care nu întrunesc condiţiile cerute de lege, 
propune invalidarea sau rectificarea acestora; c) analizează contestaţiile primite de la solicitanţi 
împotriva hotărârilor comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi propune vicepreşedintelui 
admiterea sau respingerea contestaţiilor prin decizie motivată; d) poate solicita noi acte şi relaţii în 
vederea emiterii deciziei de plată sau de invalidare, precum şi în vederea soluţionării contestaţiilor; 
e) comunică celor îndreptăţiţi deciziile de invalidare a hotărârilor împreună cu întreaga 
documentaţie care a stat la baza emiterii lor. 

Prin Hotărârea nr. 2511/26.11.2010 a Consiliului Judeţean Tulcea pentru aplicarea Legii 
nr.9/1998, s-a făcut o propunere privind cuantumul compensaţiilor, acestea devenind certe, lichide şi 
exigibile din momentul validării lor de către Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, respectiv 
data emiterii Deciziei de plată a Vicepreşedintelui Autorităţii naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor. 

Totodată, se reţine că potrivit art. 351  alin. 2 din H.G. nr. 753/1998, modificată şi completată 
prin H.G. nr. 1277/2007, „Serviciul de aplicare a Legii nr. 9/1998 verifică condiţiile prevăzute de 
lege referitoare la: a) calitatea de beneficiar al Legii nr. 9/1998;  b) calitatea de moştenitor a 
solicitantului; c) existenţa documentelor întocmite şi verificate de Comisia mixtă româno-bulgară, 
emise de Arhivele Naţionale şi Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, care atestă situaţia 
bunurilor pentru care se solicită compensaţii”. 
 De asemenea, potrivit dispoziţiilor alin 3 în cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. 
1, Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 propune invalidarea prin decizie a hotărârii şi 
transmiterea ei către comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti, din acest text de lege rezultând 
că A.N.R.P. – Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 are atribuţii de verificare şi control cu 
privire la aceste hotărâri. 
 Referitor la excepţia prematurităţii plăţii şi actualizării compensaţiilor, reţine instanţa 
de fond că, potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 9/1998 dreptul reclamantului la plata 
compensaţiilor băneşti se naşte la momentul emiterii deciziei de validare emise de autoritatea 
naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi aşa cum a precizat anterior A.N.R.P. – Serviciul pentru 
Aplicarea Legii nr. 9/1998 are atribuţii de verificare şi control cu privire la hotărârile emise de către 
comisiile judeţene/municipiu lui Bucureşti, iar în cazul hotărârilor care nu întrunesc condiţiile cerute 
de lege, Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 propune invalidarea sau rectificarea acestora 
 Conform prevederilor art. 1 alin 1 din O.U.G. nr. 10/2012,  începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 
9/1998 şi Legii nr. 290/2003 se face în tranşe anuale egale, eşalonat pe o perioadă de 10 ani, 
începând cu anul următor datei emiterii titlului de plată, cuantumul unei tranşe neputând fi mai mic 
de 20.000 lei. 
 Totodată potrivit art. 2 prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi titlurilor de plată 
emise şi neachitate integral până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata 
tranşelor făcându-se începând cu 1 ianuarie 2014. 
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Din analiza celor două texte de lege menţionate, reţine instanţa de fond a reieşi fără echivoc 
intenţia statului român de a eşalona plata despăgubirilor stabilite potrivit Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 
290/2003 şi neachitate (chiar şi parţial) pe o perioadă de 10 ani, iar cu privire la exigibilitatea 
acestor tranşe, se observă două ipoteze avute în vedere respectiv ipoteza în care titlul de plată 
urmează a fi emis, în această situaţie prima tranşă fiind exigibilă în anul următor emiterii titlului şi, 
respectiv ipoteza în care titlul de plată a fost emis anterior intrării în vigoare a ordonanţei  în această 
situaţie prima tranşă fiind exigibilă începând cu 1 ianuarie 2014 

Apreciază instanţa de fond că, creanţa stabilită prin Hotărârea nr. 2511/26.112.2010 emisă de 
Comisia Judeţeană Tulcea pentru aplicare Legii nr. 9/21998 nu este exigibilă în momentul de faţă, 
astfel că, demersul iniţiat de reclamant este prematur 
 Relativ la solicitarea reclamaţilor cu privire la plata actualizării compensaţiilor, reţine 
instanţa de fond că, prin art. 1 alin. 4 din O.U.G. nr. 10/2013, legiuitorul a stabilit clar calea de 
urmat în situaţia în care nu se respectă termenele de plată ale compensaţiilor băneşti, respectiv 
„Sumele acordate cu titlu de despăgubiri în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează 
prin aplicarea indicelui preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse între începutul lunii 
următoare celei în care a fost emis titlul de plată şi sfârşitul lunii anterioare datei plăţii efective a 
fiecărei tranşe”, stabilind astfel clar calea de urmat în ceea ce priveşte actualizarea compensaţiilor 
băneşti, iar a extinde aplicabilitatea acestor prevederi înseamnă a încălca cadrul legal existent pe 
principiul  conform căruia legea specială derogă de la legea general.  

Pentru aceste considerente, respinge ca inadmisibil şi prematur capătul de cerere privind 
obligarea pârâtei la pata compensaţiilor în valoare de 364.044,97 lei, actualizate cu inflaţia. 

Asupra excepţiei prematurităţii capătului de cerere privind obligarea pârâtei la 
emiterea deciziei de validare/invalidare a hotărârii nr. 2511/2010 a Comisiei judeţene Tulcea 
pentru aplicare Legii nr. 9/1998, reţine instanţa de fond a fi neîntemeiată, pentru următoarele 
considerente 

Prin Hotărârea nr. 2511/26 noiembrie 2010,  Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 Tulcea a admis cererea formulată de [...], [...], [...], [...] şi [...], în 
calitate de moştenitor ai defunctului [...], şi a stabilit că li se cuvin compensaţii în sumă totală de 
364.044,97 lei, hotărârea fiind trimisă, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.9/1998 
pârâtei Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. 

Conform art.7 alin. 3 din Legea nr.9/1998, „În termen de cel mult 60 de zile, comisia 
centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând, după caz, contestaţiile ce i-au fost adresate. 
Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitanţilor şi direcţiilor generale ale finanţelor 
publice”, textul de lege instituind obligaţia de validare sau invalidare a hotărârii  comisiei judeţene 
în termen de 60 de zile de la emiterea hotărârii comisiei judeţene. 

Constată instanţa de fond că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită de art.7 din Legea 
nr.9/1198 în termenul legal. 

Conform art.1 alin. 1 din Legea nr.554/2004, „Orice persoană care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a 
interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât 
şi public.” 

Conform art.2 alin. 1 lit. o din Legea nr.554/2004, prin drept vătămat se înţelege orice drept 
prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ, căruia i se aduce o atingere printr-un act 
administrativ. 
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Conform art.2 alin. 1 lit. p din Legea nr.554/2004, prin interes legitim privat se înţelege 
posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi 
previzibil, prefigurat. 

Raportat la textele de lege citate, instanţa de fond respinge excepţia prematurităţii capătului 
de cere privind obligarea pârâtei la emiterea deciziei de validare/invalidare a Hotărârii nr. 2511/2010 
a Comisiei judeţene Tulcea pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, admite acţiunea şi obligă pârâta să 
emită decizia de validare/invalidare a hotărârii nr. 2511/26112010 emisă de Comisia Judeţeană 
pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi a Legii nr.290/2003 – Tulcea.   
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ 
PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR – SERVICIUL PENTRU APLICAREA 
LEGII NR. 9/1998, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept 
prevăzut de 299 şi urm, art.304 pct.9, art.3041 Cod pr.civilă, art.483 şi urm. N.C.P.C, cu 
următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Hotărârea instanţei de fond este netemeinică şi nelegală” din următoarele considerente: 
Hotărârea nr. 2511/26.11.2010 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru Aplicarea Legii 

nr.9/1998 se află în evidenţele recurentei cu dosarele constituite la Prefecturi, în temeiul Legii nr. 
9/1998. Această Hotărâre, însoţită de actele doveditoare urmează circuitul legal, ce prevede 
analizarea în ordine cronologică a acestora, respectiv ordinea emiterii hotărârilor. 

Arată recurenta că studierea unui dosar presupune o analiză atentă a actelor care atestă 
dreptul de proprietate al autorului asupra bunurilor abandonate pe teritoriul statului bulgar după 
încheierea Tratatului de la Craiova din septembrie 1940, a declaraţiilor notariale, a actelor de stare 
civilă privind persoanele care au dreptul la acordarea compensaţiilor, a modului de stabilire a 
cuantumului compensaţiilor ce revin pentru bunurile rămase nedespăgubite şi a modului de 
efectuare a calculului de către comisiile care au emis hotărârile, iar în momentul de faţă, Serviciul 
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul A.N.R.P. soluţionează dosare în care au fost emise 
hotărâri de către Comisiile judeţene/municipiului Bucureşti în anul 2008 şi că în evidenţa Serviciului 
sunt înregistrate 2274 dosare în care nu au fost emise decizii de validare/invalidare. 

Mai arată recurenta că practica de soluţionare a dosarelor în ordinea cronologică, respectiv 
data emiterii hotărârilor Comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de către Serviciul pentru aplicare 
a Legii nr. 9/1998 din cadrul A.N.R.P. a fost adoptată pentru a nu se încălca principiul egalităţii în 
drepturi al persoanelor îndreptăţite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 9/1998, iar Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului a statut principiul egalităţii ca unul din principiile generale ale dreptului 
comunitar, în sfera acestuia, principiul egalităţii excluzând ca situaţiile comparabile să fie tratate 
diferit şi situaţiile diferite să fie tratate similar, cu excepţia cazului în care tratamentul este justificat 
obiectiv, iar Curtea Constituţională a României a statuat cu valoare de principiu că „principiul 
egalităţii nu este sinonim cu uniformitatea, astfel încât pentru situaţii diferite există un tratament 
juridic diferit, recunoscându-se dreptul la diferenţă”. 

De asemenea, recurenta învederează instanţei faptul că Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 din cadrul A.N.R.P. a adoptat această procedură de soluţionare a dosarelor în ordine 
cronologică prin luarea în considerare şi a competenţelor şi procedurilor stabilite în privinţa 
instituţiilor implicate, a numărului mare de solicitanţi şi a resurselor materiale limitate de care 
dispune bugetul de stat pentru evitarea blocării mecanismului de restituire şi a discriminărilor între 
solicitanţi. 

Solicită să se constate totodată că dispoziţiile art. 7 alin 3 din Legea nr. 9/1998 care 
stipulează că „în termen de 60 de zile, comisia centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau 
invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau 
respingând, după caz, contestaţiile ce i-au fost adresate” reprezintă un termen de recomandare. 
 Solicită recurenta admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate, în sensul 
respingerii acţiunii, ca neîntemeiată. 
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 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.496 alin.1 N.C.P.C., Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente, 
în esenţă: 

Instanţa a fost investită de către reclamanţii [...], [...], [...], [...] şi [...], cu acţiunea având ca 
obiect obligare emitere act administrativ, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună 
obligarea pârâtei A.N.R.P : 

- la emiterea Deciziei de validare a Hotărârii nr. 2511 din 26.11.2010 a Comisiei 
Judeţene Tulcea, pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998, pronunţată în dosarul nr.289/2006; 

- la plata compensaţiilor în valoare totală de 364.044,97 lei, actualizată cu rata inflaţiei 
de la data emiterii hotărârii comisiei judeţene şi până la data  plăţii efective, aşa cum a fost 
stabilită prin Hotărârea nr. 2511 din 26.11.2010 a Comisiei Judeţene pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 Tulcea în dosarul nr. 289/2006. 
 Prin Sentinţa civilă nr.2810/24.05.2013, Tribunalul respinge excepţia prematurităţii 
capătului de cerere privind obligarea pârâtei la emiterea deciziei de validare/invalidare a 
Hotărârii nr.2511/2010 a comisiei Jud.Tulcea pentru aplicarea Legii nr.9/1998, respinge ca 
inadmisibil şi prematur capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata compensaţiilor în 
valoare de 364.044,97 lei, actualizate cu inflaţia, admite acţiunea în parte, cu consecinţa 
obligării pârâtei la emiterea Deciziei de validare/invalidare a Hotărârii nr. 2511/26.11.2010 a 
Comisiei Judeţene Tulcea pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, cu motivaţia sus expusă, acestea 
fiind condiţiile în care a fost abordată calea de atac a recursului de către pârâta AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ A PROPRIETĂŢILOR, criticând hotărârea pronunţată de instanţa de fond pentru 
considerentele relevate. 

Acestea sunt condiţiile în care recurenta ANRP a dedus judecăţii prezentul recurs, Curtea 
fiind în situaţia de a examina motivele de recurs, prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile 
cauzei, respectiv Legea nr.554/2004, Legea nr.9/1998, HG nr.753/1998, prin coroborare cu 
art.3041 Cod pr.civilă, reţinând în esenţă, următoarele: 

Prin Hotărârea nr. 2511/26.11.2010, Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi 
a Legii nr. 290/2003 Tulcea a admis cererea formulată de [...], [...], [...], [...] şi [...], în calitate de 
moştenitori ai defunctului [...], şi a stabilit că li se cuvin compensaţii în sumă totală de 
364.044,97 lei, hotărârea fiind trimisă, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.9/1998 
pârâtei Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. 
 În speţă, se constată că, deşi hotărârea a fost adoptată la 26.11.2010, pârâta nu a emis ordinul 
de validare sau invalidare a Hotărârii nr. 2511/26.11.2010 a Comisiei Judeţene Constanţa. 

Faţă de situaţia faptică sus-expusă, examinând dispoziţiile cuprinse în art. 7 alin.3 din 
Legea nr.9/1998, reţine Curtea că: „În termen de 60 de zile, comisia centrală va analiza 
contestaţia şi va valida sau invalida măsurile stabilite de comisia judeţeană şi a Municipiului 
Bucureşti” 

Având în vedere dispoziţia legală sus-citată, Curtea constată că recurenta nu şi-a îndeplinit 
obligaţia prevăzută de art. 7 alin.3 din Legea nr.9/1998, iar apărările recurentei, ce se referă la 
faptul că „în evidenţa Serviciului sunt înregistrate 2274 dosare în care nu au fost emise decizii de 
validare/invalidare”, precum şi faptul că „practica de soluţionare în ordine cronologică a fost 
adoptată pentru a nu se încălca principiul egalităţii în drepturi a persoanelor îndreptăţite la 
despăgubiri… prin luarea în considerare a numărului mare de solicitanţi şi a resurselor materiale 
limitate de care dispune bugetul de stat” sunt nefondate, urmând a fi respinse. 

Aşa fiind, reţine Curtea că textul citat instituie obligaţia autorităţii ca în termen de 60 de 
zile să emită ordinul de validare sau invalidare a Hotărârii nr. 2511/26.11.2010. 

În aceste condiţii, apreciază Curtea că refuzul executării actului administrativ este asimilat de 
jurisprudenţă „refuzului nejustificat de rezolvare a unei cereri adresată unei autorităţi publice 
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care, la rândul său, este asimilat actului administrativ, în baza art.2 alin.1 lit.”i” teza a II-a şi alin.2 
din legea contenciosului administrativ, astfel că, în speţă, reţine Curtea „interesul legitim privat” 
al intimaţilor, ca şi posibilitatea de a pretinde autorităţii abilitate să pună în aplicare dispoziţiile 
Legii nr.9/1998 - conduita, în considerarea realizării dreptului lor, conferindu-le acestora calitatea de 
„persoană vătămată” în sensul art.1 din Legea nr.554/2004. 

Nerespectarea dreptului prevăzut de lege, - respectiv emiterea ordinului de validare sau 
invalidare a Hotărârii nr. 2511/26.11.2010 - art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 -, este apreciat de 
Curte ca fiind un refuz nejustificat, ce nu a dovedit, conform art.1169 Cod civil, faptul că în bugetul 
alocat în acest scop nu a existat disponibilul necesar pentru a achita suma, conform dispoziţiilor 
legale. 

Ca atare, reţine Curtea că apărarea pârâtei, care „solicită respingerea acţiunii” a fost 
cenzurată în mod corect de instanţa de fond, întrucât textele legale la care face referire au fost 
legiferate, tocmai în sensul reparaţiei echitabile, iar susţinerea potrivit cu care „refuzul de plată 
este determinat de insuficienţa fondurilor alocate de la buget” a rămas la nivel de simplă afirmaţie, 
fără suport probator. 

 În mod constant, în această chestiune litigioasă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
a stabilit că o decizie administrativă a autorităţii locale competente, care recunoaşte interesatului un 
drept de reparaţie, este suficientă pentru a crea un „interes patrimonial”, protejat de articolul 1 din 
Protocolul nr.1 şi că, în consecinţă, „neexecutarea unei asemenea decizii constituie o ingerinţă în 
sensul primei fraze al primului alineat al acestui articol - a se vedea cauza Viaşu contra României, 
cauza Marin și Gheorghe Rădulescu c. Romaniei.  

Totodată, Curtea are în vedere că, în hotărârile sale, CEDO a statuat că: „neexecutarea unei 
decizii administrative care recunoaşte dreptul la o despăgubire al cărei cuantum îl şi stabileşte, 
constituie o ingerinţă a primei fraze din primul alineat al acestui articol - cauza Elias c. Romaniei, 
nr. 32800/02, § 21, 12 mai 2009 -, reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate al petentului, cum 
ar fi: în cauza Viaşu şi cauza Demetrescu c.Romaniei, speţe în care, s-a ţinut cont de ineficacitatea 
sistemului de restituire şi mai ales al întârzierii în procedura plăţii despăgubirii. 
 Faptul că, recurenta se prevalează de „lipsa fondurilor bugetare”, apreciază Curtea a nu 
constitui o justificare rezonabilă şi obiectivă, care să conducă la limitarea dreptului de proprietate 
al intimaţilor, recunoscut de art.1, Protocol 1 CEDO, în condiţiile în care, nu există criterii 
accesibile şi previzibile, pentru acordarea plăţilor, ci un sistem aleatoriu. 

Concluzionând, Curtea apreciază că recurenta, în calitate de mandatar al statului, în 
procedura reglementată de Legea nr. 9/1998, nu-şi poate invoca propria culpă în neemiterea 
ordinului de validare sau invalidare a Hotărârii nr. 2511/26.11.2010. 

Totodată, Curtea reţine că invocarea „situaţiei bugetare deficitare a Statului ca fiind de 
notorietate” nu este de natură a determina exonerarea debitorului, de executarea obligaţiilor sale, 
într-un termen rezonabil, cu atât mai mult cu cât chiar situaţia justiţiabililor este de notorietate ca 
fiind precară. 

Invocarea „supraîncărcării activităţii pârâtei”, apreciază Curtea a nu putea fi un argument 
pentru neemiterea ordinului de validare sau invalidare a Hotărârii nr. 2511/26.11.2010, raportat la 
numărul de dosare, pe care l-a avut spre soluţionare şi perioada mare de timp, scursă de la data 
intrării în vigoare a Legii nr.9/1998. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.496 alin.1 N.C.P.C, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat.   
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89. Obligarea la plata dobânzii legale și a coeficientului de inflație aferente sumelor 
stabilite cu titlu de concediu de odihnă pe anii 2007 – 2009, neefectuat. Casarea hotărârii 
atacate. Trimiterea cauzei spre rejudecare. 
 

Art.312 alin. 5 Cod procedură civilă 
Art. 146, 148, 150 din Codul Muncii 

 
În anii 2007, 2008 şi 2009, reclamantul nu a „plecat efectiv în concediu, ci doar a figurat pe statele 

de plată cu sume reprezentând avans salariu sau rest de plată”. Pârâta a efectuat o plată parţială, calculând 
numărul de zile de concediu  neefectuate, în opinia sa. 

Prima instanţă, la stabilirea dobânzii şi a indicelui de inflaţie, trebuia să raporteze suma 
reprezentând compensarea în bani a concediului calculată în raport de numărul de zile de concediu 
neefectuate stabilite prin hotărârea amintită, şi nu la numărul de zile calculate de către expert sau de către 
instituţia angajatoare. 

Un alt aspect care trebuie analizat cu ocazia rejudecării este acela al momentului de la care curg 
dobânzile şi actualizarea cu indicele de inflaţie. 

Prima instanţă s-a rezumat a menţiona „data naşterii dreptului la plata compensaţiei” fără a spune 
care este acea dată şi a argumenta alegerea. De asemenea, nu a făcut nici măcar trimitere la expertiza 
efectuată în cauză.   

Instanţa nu a intrat în cercetarea fondului nici cu privire la acest aspect, nearătând care este data 
naşterii dreptului la compensaţie şi nemotivând acest aspect. Raportat la apărarea pârâtei din cadrul cererii 
de recurs, se va aprecia asupra aplicării în speţă a art. 146 alin. 4 din Codul muncii. 

Totodată, la stabilirea dobânzilor şi a actualizării sumelor cu indicele de creştere a preţurilor, se va 
avea în vedere suma achitată de către pârâtă. 
 

Decizia civilă nr. 296/CA/13.03.2014 
                           Dosar nr. 6181/88/2012 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr.6181/88/2012 în data de 

09.10.2012, reclamantul [...] a chemat în judecată pe pârâta DIRECŢIA SILVICĂ [...] pentru ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa, aceasta să fie obligată la plata dobânzii legale şi a coeficientului de 
inflaţie aferente sumelor stabilite cu titlu de concediu de odihnă pentru anii 2007, 2008, 2009, aşa 
cum s-a dispus prin sentinţa civilă nr. 2217/10.11.2011 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul 
nr. 4636/88/2010. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin sentinţa civilă nr.2217/ 10.11.2011 
pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.4636/88/2010, pârâta în cauză a fost obligată la plata  
drepturilor băneşti reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în anii 
2007, 2008, 2009. 

Pârâta nu a înţeles să se conformeze dispoziţiilor stabilite prin hotărârea mai sus  menţionată 
până la data formulării acţiunii, astfel că se solicită plata dobânzilor legale şi a coeficientului de 
inflaţie. 

În drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile Codului Muncii. 
Pârâta, legal citată, a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca 

nefondată. 
În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză contabilă. 
Prin sentinţa civilă nr.3920/11.10.2013 s-a admis în parte acţiunea şi a fost obligată pârâta la 

plata sumei de 468,31 lei cu titlu de dobândă legală şi 107,63 lei reprezentând actualizarea cu 
indicele de inflaţie a drepturilor băneşti reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă 
pentru anii 2007, 2008, 2009 către reclamant. 

Soluţia a fost rectificată potrivit încheierii din 04.12.2013 în sensul că pârâta a fost obligată 
să plătească reclamantului suma de  575,94 lei cu titlul de dobândă legală şi suma de 720,30 lei 
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actualizarea cu indicele de inflaţie a drepturilor băneşti reprezentând compensarea în bani a 
concediului de odihnă pentru anii 2007, 2008, 2009. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut că, prin sentinţa civilă nr. 
2217/10.06.2011 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr. 4636/88/2010, a fost admisă în parte 
acţiunea formulată de reclamantul [...] şi a fost obligată pârâta Direcţia Silvică [...] la plata 
drepturilor băneşti, reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în anii 
2007, 2008, 2009. 

Din expertiza contabilă efectuată în cauză rezultă că reclamantul nu a efectuat în anul 2007 
un număr de 28 de zile concediu de odihnă, în anul 2008 nu a efectuat 28 de zile de concediu de 
odihnă, iar în anul 2009 nu a efectuat o zi din concediul de odihnă. 

Potrivit art.148 alin. (1) Codul Muncii, „Efectuarea concediului de odihnă se realizează în 
baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, 
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea 
salariatului, pentru programările individuale”. 

Potrivit art.150 alin. (2) Codul Muncii, „Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă 
media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care 
este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu”. 

Potrivit art.150 alin. (3) Codul Muncii, „Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de 
către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu”. 

Conform aceleaşi expertize, drepturile băneşti aferente concediului de odihnă neefectuat în 
anii 2007, 2008, 2009 sunt în sumă totală de 2103,76 ron,  din care pentru anul 2007 – 970,18 lei, 
pentru anul 2008 – 1090,20 lei, iar pentru anul 2009 – 43,38 lei. 

La data de 28 februarie 2012 pârâta i-a plătit reclamantului cu titlu de drepturi băneşti 
reprezentând compensaţie în bani a concediului de odihnă, suma de 1664 lei. 

Din expertiza contabilă efectuată în cauză rezultă că dobânda legală aferentă sumelor cu titlu 
de concediu de odihnă neefectuat în anii 2007, 2008, 2009 este în sumă de 575,94 ron, din care 
pentru anul 2007 – 300,21 lei, pentru anul 2008 – 268,13 ron, iar pentru anul 2009 – 7,60 ron. 

Din suma totală de 575,94 ron, suma de 468,31 ron reprezintă dobânda legală aferentă sumei 
de 1664 lei, calculată începând cu data naşterii dreptului la plata compensaţiei în bani a concediului 
de odihnă la 08.02.2012, când i-a fost plătită suma de 1664 lei reclamantului, iar suma de 107,63 ron 
reprezintă dobânda legală aferentă pentru diferenţa de drepturi băneşti reprezentând compensaţia în 
bani a concediului de odihnă în sumă de 439,76 lei care nu a fost plătită reclamantului (2103,76 lei – 
1664 lei = 439,76 lei). 

Potrivit aceleiaşi expertize contabile, suma pe care pârâta o datorează cu titlu de actualizare 
în raport cu indicele de inflaţie a sumelor datorate cu titlu de concediu de odihnă neefectuat pentru 
anii 2007, 2008, 2009 este în sumă de 720,30 ron. 

Cât priveşte sumele solicitate cu titlu de tichete de masă prin concluziile formulate în cauză, 
ele nu pot face obiectul analizei, nefiind solicitate prin cererea de chemare în judecată iniţială şi nici 
prin vreo altă cerere completatoare formulată în condiţiile legii, această solicitare neconsemnându-se 
într-un capăt de cerere distinct. 

Mai mult, tichetele de masă nu au intrat în cadrul sumei  datorată cu titlu de compensaţie în 
bani a concediului de odihnă pentru a considera că asupra lor s-a pronunţat instanţa prin sentinţa 
civilă nr.2217/10.06.2011 a Tribunalului Tulcea. 

În consecinţă, a fost admisă în parte acţiunea şi a fost obligată pârâta la plata sumei de 
468,31 lei cu titlu de dobândă legală şi 107,63 lei reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a 
drepturilor băneşti reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă pentru anii 2007, 
2008, 2009 către reclamant. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 04 decembrie 2013 în temeiul art.281 C.pr.civ. s-a 
dispus  îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei civile nr.3920 din data de 11 



470 
 

octombrie 2013 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 6181/88/2012 cu privire la sumele la 
care a fost obligată pârâta să plătească reclamantului cu titlu de dobândă legală şi cele cu titlu de 
actualizare în raport de indicele de inflaţie a drepturilor băneşti reprezentând compensaţie în bani a 
concediului de odihnă neefectuat pentru anii 2007, 2008, 2009 în sensul că se va citi: 

„Obligă pârâta să plătească suma de 575,94 lei cu titlu de dobândă legală şi suma de 
720,30 lei reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a drepturilor băneşti reprezentând 
compensarea în bani a concediului de odihnă pt. anii 2007, 2008, 2009 către  reclamant”. 

Pentru a pronunţa această încheiere, prima instanţă a verificat din oficiu dispozitivul sentinţei 
civile nr.3920 din data de 11 octombrie 2013 în dosarul nr. 6181/88/2012 cu privire la sumele la 
care a fost obligată pârâta să plătească reclamantului cu titlu de dobândă legală şi cele cu titlu de 
actualizare în raport de indicele de inflaţie a drepturilor băneşti reprezentând compensaţie în bani a 
concediului de odihnă neefectuat pentru anii 2007, 2008, 2009, instanţa constată că, din eroare, s-a 
trecut „Obligă pârâta la plata sumei de 468,31 lei cu titlu de dobândă legală şi 107,63 lei 
reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a drepturilor băneşti reprezentând compensarea în 
bani a concediului de odihnă pt. anii 2007, 2008, 2009 către  reclamant”, în loc de „Obligă pârâta să 
plătească suma de 575,94 lei cu titlu de dobândă legală şi suma de 720,30 lei reprezentând 
actualizarea cu indicele de inflaţie a drepturilor băneşti reprezentând compensarea în bani a 
concediului de odihnă pt. anii 2007, 2008, 2009 către  reclamant”. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs recurentul reclamant [...] şi recurenta 
pârâtă REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR [...] - DIRECŢIA SILVICĂ [...], criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Prin recursul său reclamantul  [...] a  solicitat  modificarea hotărârii instanţei de fond, cu 
consecinţa obligării la plata cheltuielilor de judecată. 

Consideră că hotărârea instanţei de fond este netemeinică şi nelegală din următoarele  
considerente: 

Cu privire la plata drepturilor băneşti reprezentând concediu de odihnă neefectuat pentru anii 
2007, 2008, 2009, aşa cum rezultă din sentinţa civila nr.2217/10.06.20 pronunţata în dosarul 
nr.4636/88/2010 al Tribunalului Tulcea, în mod eronat instanţa a reţinut că pentru anul 2009  are  
dreptul la o singură zi. 

Instanţa a preluat concluziile Raportului de expertiză contabilă, dar nu a avut în vedere că nu 
exista nici un document din care să rezulte că în anul 2009 a efectuat restul de zile. Mai mult decât 
atât, dispozitivul Sentinţei civile nr.2217/2011 obliga Direcţia Silvică la plata concediului de odihna 
neefectuat în totalitate, respectiv câte 28 de zile pentru fi an, 2007, 2008 şi 2009. 

Prin prezenta acţiune se pune în executare dispozitivul Sentinţei civile  nr.2217/10.06.2011, 
iar acesta obligă Direcţia Silvică la plata concediului de odihnă  neefectuat în anii 2007, 2008, 2009 
în totalitate, respectiv 28 de zile.  

În situaţia în care pârâta ar fi deţinut anumite documente, acestea trebuiau prezentate 
instanţei. Nu se poate modifica/înlătura de la aplicare dispozitivul irevocabil al unei hotărâri 
judecătoreşti şi în final să nu se respecte hotărârea judecătorească, ca urmare a faptului că la acest 
moment expertul descoperă nişte înscrisuri. 

Cu privire la suma de 1664 lei acordată de pârâta Direcţia Silvică arată că  aceasta nu 
reprezintă o plată parţială a concediului neefectuat, ci a fost plătită ca drepturi salariate restante. 

  Cu privire la neacordarea tichetelor de masă, acestea sunt accesorii care decurg din  dreptul 
principal şi în consecinţă acestea se acorda alături de acesta. 

A solicitat obligarea la plata tichetelor de masă pentru anul 2007, 2008, 2009 pentru fiecare 
zi lucrătoare, deoarece nu exista niciun înscris la dosar din care să rezulte că pentru o anumita 
perioada acest drept  s-a acordat în cadrul Direcţiei Silvice. 
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Mai mult decât atât, deşi instanţa a încuviinţat ca obiectiv al expertizei calcul tichetelor de 
masa pentru aceeaşi perioada 2007-2009, fără a-l cenzura, la pronunţare hotărârii se retine ca acestea 
nu se pot acorda. 

Cu privire la diminuarea onorariului de avocat, solicită a se avea în vedere faptul că  instanţa 
de fond nu motivează reducerea cuantumului solicitat.  

Mai mult decât atât, Tribunalul Tulcea nu a avut în vedere complexitatea cauzei, probele 
administrate - inclusiv  expertiza contabilă  - şi obiecţiunile. 
 Prin recursul său, Regia Naţională a Pădurilor [...] prin Direcţia Silvică [...] a solicitat 
admiterea acestuia, casarea sentinţei civile nr. 3920/11.10.2013 și, rejudecându-se cauza pe fond, să 
se respingă ca neîntemeiată acţiunea reclamantului, pe care o consideră netemeinică şi nelegală. 

Reclamantului [...] i-a fost achitată suma de 1664 lei la data de 08.02.2012, reprezentând 
compensarea in bani calculată in raport de suma netă a indemnizaţiei de concediu de odihnă pe anii 
2007-2009, în raport de salariul pe care reclamantul îl avea în perioada respectivă şi numărul de zile 
de concediu neefectuate. 

Învederează că reclamantul a solicitat în temeiul sentinţei civile obligarea la plată a dobânzii 
legale şi a coeficientului de inflaţie pentru sumele datorate cu titlu de concediu de odihnă, iar 
sentinţa civilă invocată obliga la plata compensării în bani a concediului neefectuat. 

Faţă de solicitarea reclamantului acţiunea este nefondata întrucât indemnizaţia de concediu a 
fost achitată la termen (conform statelor de plată depuse la dosar) iar sentinţa obliga la plata 
compensării în bani a zilelor de concediu  neefectuate, sumă ce a fost achitată in data de 08.02.2012, 
conform mandatului poştal depus. 

Întrucât reclamantul a contestat cuantumul sumei, s-a admis prin încheierea de şedinţa din 
data de 28.02.2013 efectuarea unei expertize contabile. 

În cadrul expertizei contabile efectuate în prezenta cauză cu privire la cuantumul sumei 
reprezentând compensaţia în bani a concediului neefectuat 2007 - 2009, expertul a considerat că 
reclamantul este îndreptăţit la plata sumei de 2103,76 lei. 

La calculul sumei au fost avute în vedere dispoziţiile art. 105(2) Codul Muncii. Astfe, 
expertul a stabilit că pentru anul 2007 este îndreptăţit la plata sumei de 970 lei aferente a 28 de zile 
de concediu neefectuat, pentru anul 2008 = 1.090,20 lei aferente a 28 de zile de concediu neefectuat, 
iar pentru anul 2009 = 43,38 lei aferente unei de zile de concediu neefectuat. 

Direcţia Silvică [...], în calculul sumei acordate, a avut în vedere că în anul 2008 nu a 
efectuat 18 zile și nu 28 cum a considerat expertul. 

Comparând indemnizaţia de concediu calculată de către Direcţia Silvică [...] și de către 
expert se remarcă că media zilnică este identică; astfel, pentru anul 2007 este îndreptăţit la suma de 
47,29 de lei/zi, în anul 2008 la 53, 40 lei/zi și in anul 2009 la 52,38 lei/zi - sume brute la care se 
aplică deducerea de taxe și impozite. 

Rezultă o diferenţă de plată de 439,76 lei reprezentând 10 zile de concediu neefectuate. 
În condiţiile in care expertul a calculat mai multe variante pentru dobânda legala datorata 

pentru aceeaşi suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat în anii 
2007-2009, consideră că instanţa trebuie să stabilească fără putinţă de tăgadă care este data de la 
care reclamantul în calitate de creditor ar fi îndreptăţit să primească dobânda legală. 

În literatura şi practica judiciară în mod constant în raport de dispoziţiile codului civil, s-a 
apreciat că dobânda legală reprezintă daune moratorii care au ca scop să acopere prejudiciul rezultat 
din întârzierea plăţii, prejudiciu care este acoperit prin actualizarea sumei în raport cu rata inflaţiei. 

Este evident că în condiţiile în care Direcţia Silvică [...] a înţeles să achite voluntar, în 
temeiul sentinţei civile nr. 2217/10.06.2011, suma de 1664 lei,  şi întrucât prin sentinţa menţionată 
nu era obligată la plata actualizării/dobânzii, pe cale de consecinţa nu poate fi obligată la plata 
dobânzii ca sancţiune pentru prejudiciul rezultat din întârziere plaţii pentru suma de 1664 lei, 
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indiferent de modul de calcul și data de la care expertul a considerat oportun sau legal să o 
calculeze. 

Cod civil stabileşte prin art. 1.535 alin. 1 că în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la 
scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până la momentul plății, în 
cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege. 

 În acest caz, prin nespecificarea naturii obligaţiei asumate, daunele moratorii se datorează de 
la scadenţă, indiferent de specificul obligaţiei. De menţionat sub acest aspect este că a fost 
modificată corespunzător şi O.G. nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, 
în sensul că după art. 10 s-a introdus art. 101 cu următorul conţinut „Dispoziţiile art. 1535 şi ale art. 
1.538-1.543 din Codul civil sunt aplicabile dobânzii penalizatoare". 

Prin acordarea dobânzii se urmăreşte sancţionarea debitorului pentru executarea cu întârziere 
a obligaţiei care îi incumba, pe când prin actualizarea debitului se urmăreşte acoperirea unui 
prejudiciu efectiv cauzat de fluctuaţiile monetare în intervalul de timp scurs de la data scadenţei şi 
data plaţii efective a sumei datorate. 

Reclamantului i-a fost achitată la data de 08.02.2012 suma de 1664 lei, astfel încât se poate 
admite acordarea dobânzii de la data când debitul de devenit scadent 21.12.2011 (sentinţă definitivă, 
irevocabilă şi executorie) şi data plăţii, însă nu s-a făcut în acest sens nici un calcul. 

Instanţa, nemotivând în fapt şi în drept, obliga iniţial pârâta  la plata sumei de 468,31 lei si 
ulterior motivat de îndreptarea unei erori materiale obliga la plata sumei de 575,94 lei dobânda 
legala şi 720, 30 lei actualizare cu indicele de inflaţie. 

Faţă de împrejurarea că reclamantul a încasat la termen şi în condiţiile prevederilor legale 
(art.150 alin. 2 Codul Muncii) indemnizaţia de concediu pentru anii 2007, 2008, 2009, este lipsit de 
temei legal ca prin sentinţa recurată Direcţia Silvică [...] să fie obligată la plata unei dobânzi 
reprezentând daune moratorii pentru sume achitate la termen. 

În conformitate cu art. 146 (4) Codul Muncii, consideră că dreptul la 
compensaţia de bani a concediului de odihnă - neefectuat se naşte la data încetării raporturilor de 
muncă. Aceasta este data de la care se putea calcula eventual actualizarea cu coeficientul de inflaţie 
şi dobânda legală şi în nici un caz cum a admis instanţa prin încheiere din data de 04.12.2013 pentru 
îndreptarea erorilor materiale, cu data când reclamantul a figurat în concediu de odihnă.  

Faţă de capătul de cerere privind actualizarea sumei cu coeficientul de inflaţie, deşi a arătat 
în cadrul dezbaterilor că consideră că actualizarea nu se poate face anterior datei când s-a născut 
dreptul la compensaţie, iar instanţa a acceptat aceste obiecţiuni şi a solicitat expertului calculul 
actualizării de la data naşterii dreptului, d-na expert a refuzat categoric să calculeze şi suma 
actualizată de la ambele date, întrucât a considerat că dreptul la compensarea în bani se naşte de la 
data când ar fi trebuit să plece în concediu în absența unei indicaţii exprese a instanţei de judecata. 

Consideră calculul actualizări din noiembrie 2007 neîntemeiat pe norma de drept aplicabilă. 
Actualizarea sumei cu indicele de inflaţie nu constituie daune interese în sensul art. 1530 

cod. Civ., ci reprezintă o îndeplinire exacta a obligaţiei în sensul art. 1516(1) c.civ, întrucât 
actualizarea unei sumei de bani cu indicele de inflaţie asigura creditorului încasarea unei sume 
echivalenta cu cea de la data când era exigibilă. În acest caz aplicarea indicelui de inflaţie se poate 
face în raport de executarea obligaţiei de la data de 21.12.2011. 

Aplicarea indicelui de inflaţie în raport de reglementările legale în materie de executare, se 
face numai pentru perioada cuprinsă fie între data când dreptul s-a născut, fie când obligaţia a 
devenit scadentă. 

Conform statelor de plată, în temeiul art. 145 alin Codul Muncii în vigoare la data efectuării 
plaţii, drepturile salariale aferente concediului de odihnă au fost achitate la data când a figurat în 
concediu de odihnă în sistemul avans - rest plată (a semnat pe statele de plata). În aceste condiţii, 
dacă la data când a figurat în concediu de odihnă în anii 2007, 2008 şi 2009 a primit sumele de bani 
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cuvenite, nu exista nici un temei legal prin care să se poată justifica ca dată a scadenței data la care 
reclamantul figura în concediu de odihnă. 

Indemnizaţia de concediu a fost achitată integral în anii 2007, 2008, 2009 independent de 
efectuarea efectivă şi integrală a zilelor de concediu programate a fi efectuate. 

Faţă de sentinţa recurată, arată că motivarea în drept şi în fapt trebuie să cuprindă pe scurt 
toate susţinerile părţilor şi să conducă în mod logic, prin indicarea probelor,  la concluzia din 
dispozitiv. 

Analizând întregul material probator, instanţa este obligată ca în motivarea în drept şi în fapt 
să reitereze atât susţinerile reclamantului, cât şi ale pârâtului. 

Din lecturarea sentinţei se poate observa că instanţa de fond a consemnat susţinerile 
reclamantului „solicită obligarea pârâtei la plata dobânzii legale și a coeficientului de inflaţie, 
respectiv actualizarea sumelor până la achitarea efectivă a sumelor cuvenite, faţă de împrejurarea că 
aceasta nu a înţeles să se conformeze dispoziţiilor stabilite prin hotărârea mai sus menţionată până la 
data formulării acţiunii". 

Faţă de susţinerile pârâtei cuprinse pe larg în întâmpinare și concluziile scrise, instanţa a 
consemnat doar „pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca 
nefondată. 

Deşi s-a administrat în cauză o expertiză contabilă, faţă de solicitarea reclamantului şi 
temeiul legal al acestor solicitări, consideră că expertul nu a calculat în mod corect nici actualizarea 
sumei cu coeficientul de inflaţie și nici dobânda aferentă, întrucât prin neclarificarea perioadei 
pentru care se pot acorda s-au obţinut diferite sume care însă nu reprezintă nici daune compensatorii 
și nici daune moratorii aşa cum sunt ele definite şi la care reclamantul ar putea fi îndreptăţit în mod 
real. 

Numai în materie comercială, prin excepţie de la dreptul comun, se pot cere şi acorda 
cumulativ daune-interese compensatorii şi daune-interese moratorii, păgubirea creditorului fiind 
prezumată, conform art. 43 Cod comercial, creanţa putând fi şi actualizată cu rata inflaţiei, 
împrejurare care nu reprezintă o dublă reparaţie şi prejudiciului, ci o reparare a sa integrală. În 
cauzele care au ca izvor punerea în executare a unei sentinţe civile privind obligaţia de plata a unei 
sume de bani, acest cumul nu este posibil. 

Faţă de încheierea de şedinţă prin care s-a dispus îndreptarea erorii materiale, consideră că în 
fapt instanţa nu a rectificat o eroare materială, ci s-a pronunţat diferit. 

Prin încheierea de şedinţă se poate observa că fără nicio motivaţie instanţa schimbă în tot 
pronunţarea și obligă la suma de 575,94 lei care acum reprezintă numai dobânda legală - varianta 1 a 
expertizei și 720,30 lei actualizarea sumei. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art 304 (7), (8) și (9); 304 indice 1 cod proc.civ. 
Soluţia instanţei de recurs: 
Cu privire la recursul formulat de către reclamantul [...], instanţa va înlătura apărarea potrivit 

cu care suma de 1664 lei nu reprezintă o compensare în bani a concediului acordată potrivit sentinţei 
nr. 2217/10.06.2011, ci drepturi salariale restante, faţă de adresa nr. 2514/05.04.2011 ce emană de la 
instituţia pârâtă. 

De asemenea, va înlătura apărarea privind plata drepturilor reprezentând contravaloarea 
tichetelor de masă întrucât, aşa cum a arătat şi prima instanţă, acestea nu au făcut obiectul acţiunii. 

Cu privire la cheltuielile de judecată, faţă de modul de soluţionare a recursului, prima 
instanţă va avea în vedere prevederile art. 274  C.pr.civ. cu ocazia rejudecării cauzei. 

Instanţa de recurs va analiza împreună celelalte motive formulate de către  reclamantul [...] şi 
pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR [...] - DIRECŢIA SILVICĂ [...]. 

În temeiul art.312 alin. 5 C.pr.civ. hotărârea atacată a fost casată, apreciindu-se că prima 
instanţă nu a intrat în cercetarea fondului pentru următoarele considerente (casarea hotărârii lipseşte 
de eficienţă şi încheierea de îndreptare a erorii materiale): 
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Prin sentinţa civilă nr.2217/10.06.2011 pronunţată în dosarul nr. 4636/88/2010 al 
Tribunalului Tulcea, irevocabilă, s-a dispus obligarea Direcţiei Silvice [...]l a plata către reclamant a 
drepturilor băneşti reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în anii 
2007,2008 şi 2009. 

În lipsa unei explicitări a hotărârii şi având în vedere considerentele care fac corp comun cu 
hotărârea, în cei trei ani reclamantul nu a „plecat efectiv în concediu, ci doar a figurat pe statele de 
plată cu sume reprezentând avans salariu sau rest de plată”. 

Pârâta a efectuat o plată parţială, calculând numărul de zile de concediu  neefectuate, în 
opinia sa. 

Prima instanţă, la stabilirea dobânzii şi a indicelui de inflaţie, trebuia să se raporteze suma 
reprezentând compensarea în bani a concediului calculată în raport de numărul de zile de concediu 
neefectuate stabilite prin hotărârea amintită, şi nu la numărul de zile calculate de către expert sau de 
către instituţia angajatoare. 

De asemenea, expertul a avut în vedere mai multe variante de calcul a celor două sume. Deşi 
prin hotărâre instanţa a avut în vedere una din aceste variante, ulterior, prin intermediul instituţiei 
„îndreptării erorii materiale” a avut în vedere o altă variantă, situaţia nefiind încadrată în „eroare de 
calcul”, astfel cum aceasta este definită de art. 281 alin. 1 C.pr.civ. Astfel, se apreciază că instanţa 
nu a intrat în cercetarea fondului, nemotivând alegerea acestei variante, prin hotărârea de îndreptare 
a erorii materiale fiind redate doar prevederi legale general aplicabile în materia reglementată de art. 
281 C.pr.civ. 

Un alt aspect care trebuie analizat cu ocazia rejudecării este acela al momentului de la care 
curg dobânzile şi actualizarea cu indicele de inflaţie. 

Prima instanţă s-a rezumat a menţiona „data naşterii dreptului la plata compensaţiei” fără a 
spune care este acea dată şi a argumenta alegerea. De asemenea, nu a făcut nici măcar trimitere la 
expertiza efectuată în cauză.  Expertul vorbeşte, de asemenea, despre „data naşterii dreptului” fără să 
arate care este acea dată. Din anexele expertizei se deduce că s-a apreciat că dobânzile şi 
actualizarea sumelor cu indicele de creştere a preţurilor se datorează începând cu data scadenţei 
drepturilor băneşti reprezentând indemnizaţie de concediu, respectiv 26.11.2007, 24.11.2008 şi 
16.11.2009. 

Instanţa nu a intrat în cercetarea fondului nici cu privire la acest aspect, nearătând care este 
data naşterii dreptului la compensaţie şi nemotivând acest aspect. Raportat la apărarea pârâtei din 
cadrul cererii de recurs, se va aprecia asupra aplicării în speţă a art. 146 alin. 4 din Codul muncii. 

Totodată, la stabilirea dobânzilor şi a actualizării sumelor cu indicele de creştere a preţurilor, 
se va avea în vedere suma achitată de către pârâtă. 

Pentru toate aceste considerente, s-a dispus admiterea ambelor recursuri, casarea hotărârii 
atacate astfel cum a fost rectificată şi rejudecarea cauzei. 
 

90. Obligarea SPITVBL la restituirea sumei reprezentând impozitul pe clădiri aferent 
primului semestru al anului 2013 încasată nelegal. Refuz nejustificat de a rezolva o cerere 
referitoare la un drept sau un interes legitim. Nejudecarea fondului. 

 
Art.2 și art.7 alin.5 din Legea nr.554/2004 

Art.117 lit. d Cod procedură fiscală 
 

          După cum rezultă din art.7 alin.5 din Legea nr.554/2004, în cazurile prevăzute la art.2 alin.2 (refuzul 
nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu 
răspunde solicitantului în termenul legal) nu este obligatorie plângerea prealabilă, ceea ce înseamnă că  
plângerea prealabilă vizează exclusiv actele administrative propriu-zise, nu şi actele administrative 
asimilate. 
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         În speţă, organul fiscal nu a soluţionat cererea de restituire formulată de reclamantă, arătând prin 
adresa de răspuns nr. R-S29870/26.04.2013 că va proceda la soluţionarea cererii în momentul în care 
sentinţa civilă nr.4372/22.11.2012 va rămâne definitivă şi irevocabilă. 
         Reclamanta a adresat la data de 07.10.2013 o nouă cerere de restituire pentru suma de 45.892 lei, în 
completarea cererii de restituire nr.29870/4.04.2013, cerere asupra căreia organul fiscal nu s-a pronunţat în 
niciun fel.  

 
Decizia civilă nr. 1010/CA/24.09.2014 

                           Dosar nr. 8107/118/2013 
 

Prin cererea formulată la data de 09.09.2013 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.8107/118/2013, reclamanta CCINA Constanţa a solicitat obligarea pârâtului SPITVBL 
Constanţa la restituirea sumei de 29.204 lei reprezentând impozitul pe clădiri aferent primului 
semestru al anului 2013 în sumă de 20.058 lei, achitat dar nedatorat, şi impozitul pe mijloacele de 
transport în sumă de 9.146 lei, achitat dar nedatorat. 
           Prin Sentinţa civilă nr. 557/CA/20.02.2014 Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii şi a respins acţiunea ca inadmisibilă.  
          Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta CCINA Constanţa, care a criticat 
soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală, invocând dispoziţiile art.488 alin.1 pct.6 şi pct.8 NCPC. 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi 
analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

În motivarea recursului, recurenta reclamantă a susţinut că, fără a analiza, în mod real, 
problemele esenţiale ce au fost supuse judecăţii şi înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa de 
fond a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii faţă de lipsa plângerii prealabile şi a respins ca 
inadmisibilă acţiunea formulată de reclamanta CCINA Constanţa, fără a cerceta fondul dreptului 
dedus judecăţii.  

Această soluţie încalcă dreptul reclamantei la liberul acces la justiţie, drept garantat de art.21 
din Constituţia României şi art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, căruia îi 
corespunde art.47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Astfel, prima instanţă a reţinut, în mod eronat, că reclamanta CCINA, anterior introducerii 
cererii de chemare în judecată, nu a dovedit că s-ar fi adresat organului emitent cu o cerere de 
restituire a sumei pretins achitate nedatorat. 

De asemenea, omiţând faptul că prima cerere de restituire a fost formulată de către CCINA 
Constanţa în data de 4 aprilie 2013, a reţinut, în mod eronat, în cuprinsul sentinţei recurate şi faptul 
că „împrejurarea că la data de 07.10.2013 reclamanta a formulat cererea înregistrată la pârâtă cu nr.S 
7740, prin care a solicitat restituirea sumei de 45.892 lei nu suplineşte cerinţele îndeplinirii 
procedurii prealabile anterior formulării acţiunii, 09.09.2013. 

Consideră recurenta reclamantă că raţionamentul instanţei de fond în reţinerea 
inadmisibilităţii acţiunii este eronată pentru următoarele considerente: 

CCINA Constanţa a parcurs procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios 
administrativ fiscal, în sensul că în data de 4 aprilie 2013, prin adresa înregistrată sub nr.29870, a 
solicitat la SPITVBL, în temeiul art.117 lit.d) Cod de procedură fiscală, restituirea sumei de 29.204 
lei, achitată în plus faţă de obligaţia fiscală datorată, înscris care, deşi s-a aflat la dosarul cauzei, nu a 
fost analizat de instanţa de fond. 

Faptul că CCINA Constanţa a îndeplinit procedura prealabilă restituirii sumelor încasate fără 
temei legal la bugetul local, în sensul că a formulat o cerere de restituire anterior introducerii cererii 
de judecată, este confirmat chiar de răspunsul dat de pârât în data de 13.05.2013, în care se face 
referire la adresa reclamantei, înregistrată la SPITVBL sub nr.29870/04.04.2013. 
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Mai precizează recurenta că la termenul de judecată din data de 14.02.2014 reprezentantul 
convenţional al pârâtului a învederat instanţei că înţelege să renunţe la excepţia inadmisibilităţii 
acţiunii, întrucât la momentul invocării acesteia nu avea cunoştinţă de cererea de restituire formulată 
de CCINA în data de 04.04.2013. 

Ulterior promovării acţiunii ce a format obiectul dosarului 8107/118/2013, respectiv în data 
de 7.10.2013, ca urmare a faptului că CCINA Constanţa a achitat şi impozitul aferent semestrului al 
II-lea al anului 2013, s-a formulat, în completarea cererii de restituire înregistrate la SPITVBL sub 
nr.29870/4.04.2013, o nouă cerere de restituire a sumei de 45.892 lei, achitată în plus faţă de 
obligaţia fiscală datorată. Suma de 45.892 lei reprezintă diferenţa dintre suma de 74.181 lei, sumă 
calculată de SPITVBL, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, cu titlu de impozit local, 
şi suma de 28.289 lei ce reprezintă impozitul real datorat de CCINA. 

Arată recurenta reclamantă că, în mod inexplicabil, instanţa de fond a luat în considerare 
doar cererea de restituire formulată de reclamantă în data de 07.10.2013, fără a ţine însă cont de 
faptul că această nouă cerere constituia doar o completare a cererii de restituire înregistrată la 
SPITVBL sub nr.29870/04.04.2013, astfel cum rezultă şi din preambulul acestei cereri, organul 
fiscal având obligaţia de a se pronunţa asupra acestei cereri în termen de 45 de zile de la înregistrare. 

Învederează că până la primul termen de judecată SPITVBL nu a emis o decizie de 
soluţionare a cererii de restituire a sumei de 45.892 lei, nedatorată, dar achitată cu titlu de impozit 
pentru suprafeţele în care nu desfăşoară activităţi cu caracter economic, respectiv cu titlu de impozit 
pentru mijloacele de transport. 

În aceste condiţii, consideră recurenta că refuzul SPITVBL de a soluţiona cererea de 
restituire formulată de CCINA în data de 04.04.2013, completată prin cererea de restituire formulată 
în data de 07.10.2013, se circumscrie sferei controlului instanţei de contencios administrativ, cu atât 
mai mult cu cât, potrivit art.8 alin.(1) din Legea nr. 554/2004, obiectul unei acţiuni în contencios 
administrativ poate fi reprezentat nu doar de solicitarea anulării unui act administrativ, ci şi de 
cenzurarea refuzului nejustificat de soluţionare a unei cereri ori a nesoluţionării unei cereri în 
termenul prevăzut de lege. 

Mai arată recurenta reclamantă că instanţa de fond a reţinut, în mod eronat, incidenţa 
prevederilor art.205 Cod procedură fiscală, text de lege ce se referă la posibilitatea de contestare a 
titlului de creanţă sau a altor acte administrative fiscale. 

Însă, astfel cum rezultă din acţiunea introductivă, CCINA Constanţa nu a contestat un titlu de 
creanţă, ori un alt act administrativ fiscal, astfel cum acesta este definit de art.41 din OUG 
nr.92/2003, ci a solicitat să fie cenzurat refuzul organului fiscal de a-i restitui sumele plătite în plus 
faţă de obligaţia fiscală legal datorată, refuz care, în conformitate cu dispoziţiilor art.2 alin.(2) din 
Legea contenciosului administrativ, este un act administrativ asimilat, fiind astfel de competenţa 
controlului instanţei de contencios administrativ. 

În concluzie, contestarea/anularea unui act administrativ fiscal nu reprezintă o condiţie sine 
qua non pentru a se cenzura refuzul nejustificat de restituire a unor sume a căror plată este 
considerată nedatorată, deoarece, în situaţia în care un act administrativ ar fi anulat, achitarea unor 
sume de bani în temeiul acestuia s-ar circumscrie prevederilor art.117 lit.a) Cod procedură fiscală, 
respectiv sume achitate „fără existenţa unui titlu de creanţă”, şi nu prevederilor invocate de CCINA 
Constanţa, respectiv art.117 lit.b) şi d) Cod procedură fiscală. 

Din interpretarea dispoziţiilor art.117 lit.b) şi d) Cod procedură fiscală, rezultă, fără echivoc, 
că acţiunea în restituirea sumelor achitate „în plus faţă de obligaţia fiscală", ori ca urmare a 
„aplicării eronate a prevederilor legale" este admisibilă, iar orice discuţie referitoare la contestarea 
sau necontestarea unui act administrativ în legătură cu respectivele sume este lipsită de obiect. 

În considerarea argumentelor invocate şi raportat la data de 4 aprilie 2013, dată la care a fost 
formulată cererea de restituire a sumelor prelevate ca urmare a greşitei aplicări a dispoziţiilor legale, 
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în baza art.117 lit. b) şi d) Cod procedură fiscală, solicită modificarea sentinţei atacate, în sensul 
respingerii excepţiei inadmisibilităţii acţiunii ca neîntemeiată. 

În dovedirea susţinerilor sale, recurenta reclamantă a anexat următoarele înscrisuri, în copie: 
cererea de restituire formulată de CCINA şi înregistrată la SPITVBL sub nr.29870 din data de 4 
aprilie 2013; răspunsul SPITVBL nr.1158/13.05.2013 la cererea de restituire nr.29870 din data de 4 
aprilie 2013; cererea de restituire formulată de CCINA şi înregistrată la SPITVBL sub nr.77440 din 
data de 7 octombrie 2013. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.488 alin.1 pct.6 şi pct.8 NCPC. 
Analizând cauza sub aspectul motivelor de casare invocate, Curtea constată că recursul 

este fondat. 
Într-adevăr, pentru a analiza refuzul nejustificat al autorităţii administrative de a recunoaşte 

dreptul legitim al reclamantului este necesar ca acesta să fi adresat, mai înainte de sesizarea instanţei 
de contencios administrativ, o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim, cerere pe care 
pârâta nu a soluţionat-o în termen legal ori a soluţionat-o în sens negativ, cu exces de putere şi cu 
încălcarea dreptului reclamantului. 
         Cererea adresată autorităţii publice referitoare la un drept sau interes legitim nu se confundă cu 
plângerea prealabilă, astfel cum aceasta este definită la art.2 alin.1 lit.j din Legea nr.554/2004, 
respectiv „cererea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau celei ierarhic superioare, 
după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul 
revocării sau modificării acestuia”. 
          Astfel cum rezultă din art.7 alin.5 din Legea nr.554/2004, în cazurile prevăzute la art.2 alin.2 
(refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după 
caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal) nu este obligatorie plângerea prealabilă, 
ceea ce înseamnă că  plângerea prealabilă vizează exclusiv actele administrative propriu-zise, nu şi 
actele administrative asimilate. 
          Prin urmare, eventuala lipsă a cererii de restituire adresate organului fiscal în temeiul art.117 
Cod procedură fiscală nu poate fi confundată cu lipsa contestaţiei întemeiate pe disp. art.205 Cod 
procedură fiscală, care constituie, într-adevăr, o plângere prealabilă specială şi obligatorie specifică 
materiei contenciosului fiscal, dar care se aplică exclusiv actelor administrative fiscale propriu-zise. 
          Având în vedere că, în speţă, obiectul acţiunii reclamantei vizează obligarea pârâtei la 
restituirea unor sume pretins încasate nelegal, obligaţie prevăzută de disp. art.117 lit.d Cod 
procedură fiscală, respectiv cenzurarea refuzului organului fiscal de a soluţiona o astfel de cerere, 
esenţial este de a stabili dacă, mai înainte de sesizarea instanţei, reclamanta a cerut pârâtei restituirea 
sumelor în discuţie. 

Se constată că reclamanta a depus în recurs dovada că s-a adresat organului fiscal cu o cerere 
de restituire a unor sume de la buget întemeiată pe disp. art.117 Cod procedură fiscală, respectiv 
pentru suma de 29.204 lei, cerere înregistrată la SPITVBL sub nr.29870/04.04.2013, anterior 
formulării acţiunii în justiţie. 
          Procedura de restituire a sumelor de la buget este reglementată de Ordinul nr.1899/2004 
pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de 
acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea 
termenului legal care prevede la  pct.2. că „Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în 
termen de 45 de zile de la data depunerii şi înregistrării acesteia la organul fiscal căruia îi 
revine competenţa de administrare a creanţelor bugetare …”, iar la pct.6. alin.(2) că „Pentru 
restituirea diferenţei de sumă rămasă după efectuarea compensării, în condiţiile legii, organul fiscal 
competent va întocmi în 3 exemplare decizia de restituire, conform modelului prezentat în anexa 
care face parte integrantă din prezenta procedură.” 
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         În speţă, organul fiscal nu a soluţionat cererea de restituire formulată de reclamantă, arătând 
prin adresa de răspuns nr. R-S29870/26.04.2013 că va proceda la soluţionarea cererii în momentul în 
care sentinţa civilă nr.4372/22.11.2012 va rămâne definitivă şi irevocabilă. 
         Reclamanta a adresat la data de 07.10.2013 o nouă cerere de restituire pentru suma de 45.892 
lei, în completarea cererii de restituire nr.29870/4.04.2013, cerere asupra căreia organul fiscal nu s-a 
pronunţat în niciun fel.  
         Faţă de situaţia de fapt expusă, având în vedere că reclamanta a adresat organului fiscal o 
cerere de restituire a sumelor solicitate, cerere nesoluţionată, în mod greşit instanţa de fond a 
apreciat că reclamanta nu are deschisă calea acţiunii în justiţie pentru recunoaşterea dreptului 
pretins, acţiunea fiind inadmisibilă. 
          Pentru considerentele expuse, constatând că instanţa nu a intrat în judecata fondului, urmează 
a admite recursul în baza art.496 în referire la art.488 pct.6 şi 8 şi 498 Cod procedură civilă şi a casa 
hotărârea cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.  
 

91. Obligarea pârâtei la plata indemnizației pentru creșterea a doi copii gemeni pentru 
perioada în care reclamanta a beneficiat de o singură indemnizație. Excepția prescripției 
dreptului material la acțiune. 

 
Art. 21 din OUG nr. 148/2005 

Decizia ÎCCJ nr. 1/2014  
Art. 201 din Legea nr. 71/2011 

Decretul nr. 167/1958 
 

Potrivit art. 201 din Legea nr. 71/2011 privind dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a 
Noului Cod Civil : "Prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt şi 
rămân supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit". 

Prin Decizia nr. 1/2014 ÎCCJ a statuat că „În interpretarea si aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 
si art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si ale 
art. 6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileşte că prescripţiile 
extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân 
supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel 
încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât și părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei 
extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011”. 

Întrucât prescripţia extinctivă a acestui drept a început anterior datei de 01.10.2011, în cauză sunt 
aplicabile dispoziţiile Decretului nr. 167/1958, care la art. 1 prevede „dreptul la acţiune, având un obiect 
patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege”, respectiv 
„prescripţia începe să curgă de  la data când se naşte dreptul de acţiune sau dreptul de a cere executarea 
silită”.  

În cauză termenul de prescripţie extinctivă s-a împlinit la data de 12.06.2011, astfel că cererea 
privind diferenţa de plată, introdusă pe rolul instanţei la data de 22.01.2014, a fost formulată după 
împlinirea acestui termen. 

 
Decizia civilă nr. 1081/CA/25.09.2014 

                           Dosar nr. 90/88/2014 
 

Prin Sentinţa civilă nr. 490 din 06.03.2014 Tribunalul Tulcea a respins excepţia prescripţiei 
şi excepţia tardivităţii acţiunii, ca nefondată cu consecinţa admiterii cererii  formulată de reclamanta 
[...] şi a obligării pârâtei A.J.P.I.S. Tulcea la plata indemnizaţiei lunare în sumă de 600 lei pentru 
creşterea celui de-al doilea copil născut dintr-o sarcină gemelară aferentă perioadei 12 iunie 2008 - 
17 iunie 2009. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
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Analizând cu prioritate cele două excepţii invocate de pârâtă în întâmpinare, instanţa a 
apreciat că acestea sunt nefondate. 
 Astfel, s-a reţinut că Decizia nr. 4734/14.07.2008 a Directorului executiv al D.M.P.S. Tulcea 
prin care s-a stabilit indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantum de 600 lei nu a fost 
contestată de către petenta [...], în termenul de 30 de zile de la comunicare în conformitate cu prev. 
art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 
 Cu toate acestea, instanţa a constatat că obiectul cererii nu vizează decizia nr. 
4734/14.07.2008 a D.M.P.S. Tulcea, ci petenta solicită acordarea indemnizaţiei pentru creşterea a 
doi copii corespunzătoare perioadei cuprinse între 12 iunie 2008 – 17 iunie 2009, perioadă în care nu 
a beneficiat decât de o singură indemnizaţie pentru unul dintre gemeni. 
 Prin urmare, nu se contestă decizia pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului 
în cuantum de 600 lei emisă la solicitarea petentei în 2008 ci, se are în vedere plata acestei 
indemnizaţii pentru creşterea celor doi copii gemeni, corespunzătoare unei perioade anterioare 
emiterii deciziei. 
 Din aceleaşi considerente, nici excepţia tardivităţii acţiunii nu poate fi primită în raport de 
dispoziţiile art. 11 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 care vizează actul administrativ individual şi 
termenul de un an de la data comunicării acestuia, în interiorul căruia poate fi contestat. 
 Or, petenta îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile cuprinse în decizia nr. 26 din 14.11.2011, 
pronunţată de I.C.C.J., în recursurile în interesul legii, formulate de Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă I.C.C.J şi Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Iaşi. 
 Pe fondul cauzei se reţine că prin decizia nr. 4734/14.07.2008, a DMPS Tulcea  s-a aprobat 
petentei [...], în calitate de titular, acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum de 
600 lei, începând cu data de 12.06.2008. 
 Din certificatele de naştere depuse la dosar în copie se constată că [...] este mama a 2 copii 
gemeni, născuţi la data de 5 mai 2008, respectiv [...] şi [...]. 
 Din interpretarea normelor legale incidente, precum şi a Ordonanţei în ansamblul său, rezultă 
că acordarea drepturilor prevăzute de acest act normativ se raportează în primul rând şi are în vedere 
interesul superior al copilului. 
 De altfel, chiar în preambulul ordonanţei, în considerentele acesteia, se menţionează că 
scopul acestui act normativ este îmbunătăţirea echilibrului social, economic al familiei prin 
susţinerea acesteia în vederea creşterii copilului, stimularea creşterii natalităţii şi diminuarea 
fenomenului de abandon al copiilor, beneficiarul final al prevederilor acestui act normativ fiind 
copilul. 
 În vederea îndeplinirii acestui scop, s-a instituit beneficiul unei indemnizaţii ca o prestaţie 
minimală de asistenţă socială de care trebuie să beneficieze fiecare dintre copiii rezultaţi dintr-o 
sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, ca şi copilul rezultat dintr-o sarcină simplă. 
 Prin urmare, indemnizaţia prevăzută de art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 148/2005, privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, a fost stabilită de legiuitor în considerarea copiilor 
şi nu a părinţilor. 
 Având în vedere această situaţie prin decizia nr. 26 din 14 noiembrie 2011 I.C.C.J. a statuat 
cu privire la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cazul sarcinii 
multiple, pentru intervalul anterior apariţiei Legii nr. 239/2009, pentru modificarea art. 2 din O.U.G. 
Nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.  
 Instanţa supremă a apreciat că soluţia potrivit căreia fiecare copil născut dintr-o sarcină 
multiplă, începând cu cel de-al doilea, beneficiază de indemnizaţie în cuantum fix de 600 lei, până la 
intrarea în vigoare a legii nr. 239/2009 – prin care art. 2  din O.U.G. nr. 148/2005 i s-a dat un nou 
conţinut în sensul că, cuantumul indemnizaţiei prev. la art. 1 alin. 1 se majorează cu 600 lei pentru 
fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi începând cu al doilea copil 
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provenit dintr-o astfel de naştere – nu este legală şi nici în acord cu spiritul legii, fiind încălcat astfel 
principiul neretroactivităţii legii.  
 În consecinţă, I.C.C.J. a decis că indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului prevăzută de 
art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 148/2005 se acordă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, 
de tripleţi sau multipleţi în cuantum de 800 lei pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 
2006, 600 lei pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008, 600 lei sau opţional 85% din 
media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4000 lei pentru perioada 1 ianuarie 2009 – 
17 iunie 2009. 
 Cum în conformitate cu prevederilor art. 330 indice 7 alin. 4 din Codul de procedură civilă, 
în vigoare la data pronunţării deciziei, dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie pentru 
instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial, respectiv 10 ianuarie 2012, cererea 
reclamantei prin care se solicită plata indemnizaţiei corespunzătoare perioadei 12 iunie 2008 – 17 
iunie 2008 în cuantum de 600 lei, pentru cel de-al doilea copil  născut dintr-o sarcină gemelară este 
întemeiată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs AJPIS TULCEA care a criticat-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică întemeiată pe dispoziţiile Legii 134/2010 privind Codul procedură civilă, 
O.U.G nr.l 13/2011 privind organizarea şi funcţionarea ANPIS, O.U.G nr. 148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Normele 
Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului, aprobate prin H.G.R nr. 1025/2006. cu modificările şi completările ulterioare şi 
Hotărârea nr. 151 din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi 
funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,  cu următoarea motivare, în 
esenţă: 

În  mod eronat instanţa de fond a stipulat în sentinţa recurată că indemnizaţia pentru creşterea 
copilului a fost stabilită de legiuitor în considerarea copiilor şi nu a părinţilor, raportându-se 
prevalent la interesul copilului. 

Acordarea indemnizaţiei în cuantum de 600 lei prin Decizia nr. 4734/14.07.2008 emisă de 
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Tulcea, s-a întemeiat pe dispoziţiile legale prevăzute de 
O.U.G. 148/2005 şi H.G. nr. 1025/2006 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. 
148/2005, cu toate modificările şi completările de la data stabilirii dreptului. 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului constituie o formă de sprijin din partea statului sub 
forma unui ajutor bănesc, pe care statul îl acordă părintelui când acesta a optat să îşi întrerupă 
activitatea profesională în vederea creşterii copilului, indemnizaţia fiind finanţată din bugetul de stat 

Face precizarea că faţă de momentul la care intimata-reclamantă a solicitat şi ulterior a 
beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului, aceasta se acorda în cuantum unic, potrivit 
dispoziţiilor legale in vigoare la acea dată. 

De asemenea, pe toată perioada în care familia are dreptul la aceste prestaţii, părinţii pot sa-si 
schimbe opţiunea, renunţând la o prestaţie in favoarea celeilalte sau renunţând unul in favoarea 
celuilalt reprezentant legal. 

Potrivit art.6 alin.(4) din OUG nr. 148/2005, beneficiarul indemnizaţiei este părintele aflat în 
concediu şi, indiferent de durata concediului pentru creşterea copilului, pe toata perioada acestuia 
are dreptul la o singură indemnizaţie, indiferent de numărul de copii pe care îi creste pana la 2 si 
respectiv 3 ani. 

Argumentele legale invocate mai sus sunt întărite şi de considerentele prevăzute în 
preambulul O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în care se 
menţionează că adoptarea acesteia a fost necesară pentru consolidarea financiară a sistemului public 
de pensii prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestaţiilor care nu au natură 
contributivă sau nu au legătură cu riscurile sociale asigurate. Această prestaţie este susţinută din 
bugetul de stat, cu condiţia realizării de venituri profesionale supuse impozitului pe venit în perioada 
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legală de stagiu şi se acordă penuu a asigura persoanei un „venit de înlocuire" pe perioada în care 
aceasta decide să-şi întrerupă activitatea profesională şi să beneficieze de dreptul la concediu pentru 
creşterea copilului. 

Subliniază  faptul că indemnizaţia pentru creşterea nu se acordă pentru fiecare copil, prestaţia 
destinată copiilor fiind alocaţia de stat pentru copii. 

Deşi O.U.G. 148/2005 şi normele de aplicare aprobate prin H.G. 1025/2006, au fost supuse 
modificărilor şi completărilor legislative, inclusiv prin stabilirea indemnizaţiei în funcţie de 
veniturile medii lunare ale părintelui şi acordarea de sume suplimentare pentru copiii proveniţi din 
sarcini multiple, indemnizaţia şi-a păstrat caracterul de venit al părintelui şi nu de prestaţie destinată 
copilului 

Prin modificarea adusa de dispoziţiile Legii nr.239/2009, "cuantumul indemnizaţiei 
prevăzute la art.l alin.(l) se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcina gemelara, 
de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere." 

Legea nr.239/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 
data de 15.06.2009 şi a intrat în vigoare la 3 zile de la publicare, respectiv 18.06.2009. 

Începând cu 18.06.2009 şi până la data de 30.04.2010 i-a fost acordată intimatei-reclamante 
indemnizaţia majorată prevăzută de Legea 239/2009, aferentă ambilor copii. 

Solicită a se observa că şi prin modificarea adusă prin Legea 239/2009, in cazul naşterilor 
multiple, nu se acordă 2 (două) indemnizaţii, ci indemnizaţia acordată se majorează. 
           Potrivit principiului consacrat în art. 15 alin.(2) din Constituţia României, republicată, '"legea 
dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile". 

Faţă de dispoziţiile legale invocate, rezultă fără echivoc că intimata-reclamantă nu poate 
beneficia pentru perioada anterioară datei de 18.06.2009 de dispoziţiile Legea nr.239/2009, întrucât 
instanţa trebuie să judece speţa având în vedere dispoziţiile legale în vigoare la data naşterii şi 
stabilirii dreptului reclamantei la indemnizaţia pentru creşterea copilului şi cu respectarea 
principiului neretroactivităţii legii. 

Interpretarea legii se impune prin prisma echilibrului ce trebuie să existe între principiile ce 
guvernează instituţia familiei, în sensul protejării acesteia, dar şi protecţia interesului public în 
administrarea fondurilor publice. 

Faţă de invocarea Deciziei nr. 26/14.11.2011 a I.C.C.J., arată că instanţele judecătoreşti nu 
au competenţă de a crea, abroga ori modifica dispoziţiile unui act normativ prin soluţiile pronunţate, 
devenind astfel un legislator pozitiv şi nici nu se pot substitui legiuitorului pentru adăugarea unor 
noi prevederi sau modificarea celor deja existente, întrucât sunt încălcate dispoziţiile art. 61 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată, care stabilesc că unica autoritate legiuitoare a ţarii este 
Parlamentul României, pentru aceleaşi considerente, nefiind  admis nici că prin interpretarea 
normelor juridice instanţele judecătoreşti să adauge consecinţe contrare legii. 

De asemenea, apreciază că soluţia dată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 
26/2011 constituie un model de practică pentru instanţele judecătoreşti şi nu se poate substitui legii. 

Având în vedere argumentele invocate, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei 
recurate şi respingerea acţiunii intimatei-reclamante ca netemeinică şi nefondată. 
 Prin concluziile scrise formulate în cauză, recurenta-pârâtă a solicitat admiterea excepţiei 
prescripţiei dreptului material la acţiune şi respingerea acţiunii formulată ca fiind prescrisă iar pe 
fond a solicitat admiterea recursului, casarea în întregime a sentinţei recurate şi respingerea acţiunii 
ca netemeinică, nefondată şi nelegală. 

În şedinţa publică din 19.06.2014, Curtea a invocat din oficiu excepţia prescripţiei 
dreptului material la acţiune.  
          Analizând cu prioritate excepţia invocată în raport de dispoziţiile art. 489 alin.3, art. 494 
cu trimitere la art. 248  alin.1 NCPC, Curtea va reţine că aceasta este fondată pentru 
următoarele considerente: 
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          Prin cererea introductivă s-a solicitat obligarea pârâtei la plata indemnizaţiei pentru 
creşterea a doi copii aferente perioadei cuprinse 12 iunie 2008 – 17 iunie 2009, perioadă în care 
reclamanta a beneficiat de o singură indemnizaţie pentru creşterea copilului. 

Ne aflăm prin urmare în ipoteza formulării unei cereri cu un obiect patrimonial, prescriptibilă în 
termenul de prescripţie extinctivă. 

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 21 din OUG nr. 148/2005, potrivit cărora " Sumele încasate 
necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al direcţiei 
teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie."  

Potrivit art. 201 din legea nr. 71/2011 privind dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a Noului 
Cod Civil: "Prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt şi rămân supuse 
dispoziţiilor legale care le-au instituit". 

Prin Decizia nr. 1/2014 ÎCCJ a statuat că „În interpretarea si aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 si 
art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si ale art. 
6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileşte că prescripţiile 
extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeasi dată, ramân 
supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel 
încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât si părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei 
extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011”. 
          Copiii reclamantei s-au născut la 30.04.2008, iar dreptul reclamantei la indemnizaţie a fost stabilit 
începând cu data de 12.06.2008, întrucât conform art. 10 alin. 1 lit.a din OUG nr. 148/2005, drepturile se 
acordă începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate.  

Prin urmare, cum prescripţia extinctivă a acestui drept a început anterior datei de 01.10.2011, în 
cauză sunt aplicabile dispoziţiile Decretului nr. 167/1958, care la art. 1 prevede „dreptul la acţiune, având un 
obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege”, respectiv 
„prescripţia începe să curgă de  la data când se naşte dreptul de acţiune sau dreptul de a cere executarea 
silită”.  

În cauză termenul de prescripţie extinctivă s-a împlinit la data de 12.06.2011, astfel că cererea privind 
diferenţa de plată, introdusă pe rolul instanţei la data de 22.01.2014, a fost formulată după împlinirea acestui 
termen. 
         Susţinerea intimatei în sensul raportării momentului de început al prescripţiei la momentul publicării în 
Monitorul Oficial al Deciziei ÎCCJ nr. 26/2011 nu poate fi reţinută. Aşa cum s-a arătat, în raport de obiectul 
prezentei cereri, acordarea retroactivă a indemnizaţiei de naştere gemelară, momentul de început al 
termenului de prescripţie extinctivă nu poate fi, în raport şi de dispoziţiile art. 1 şi 3 din decretul nr. 167/1958, 
decât cel al naşterii dreptului la acţiune. 
          Pe cale de consecinţă, Curtea apreciază că recursul este fondat urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 
496 alin.2 NCPC să fie admis şi casată în tot hotărârea recurată. Urmare a rejudecării cauzei, conform art. 
498 alin.1 NCPC, Curtea va admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi va respinge acţiunea în 
consecinţă. 
          Cum excepţiile prescripţiei şi tardivităţii acţiunii invocate în primă instanţă s-au raportat la procedura 
instituită prin dispoziţiile legii nr. 554/2004, privind exclusiv termenele reglementate de art. 7 şi art. 11 din 
această lege, Curtea va menţine ca legală soluţia privind respingerea acestora. 

 
92. Obligarea pârâtului la plata de despăgubiri cauzate reclamantei urmare emiterii cu 

întârziere a certificatului de urbanism. Nedovedirea de către reclamantă a existenței unui 
prejudiciu cert, real, care să fie o consecință directă a executării cu întârziere a unei hotărâri 
judecătorești de către pârât. 
 

Art. 24 alin.2 şi art. 25 din Legea nr. 554/2004 
Art.6 alin.1 şi art. 29 din Legea nr. 50/1991 

 
Dispoziţiile art.6 alin.1 din Legea nr. 50/1991 prevăd că „Certificatul de urbanism este actul de 

informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4: 
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     a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor 
şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale 
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate 
potrivit legii; 
     b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul 
amplasamentului; 
     c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; 
     d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului 
administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării. 

Din interpretarea dispoziţiilor art.29 din Legea nr. 350/2001 rezultă că certificatul de urbanism nu 
are caracterul unui act administrativ în sensul art.2 lit.c din Legea nr. 554/2004 deoarece, deşi este emis de 
o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în 
concret a legii, nu dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice prin el însuşi, caracterul său fiind doar 
acela de a-l informa pe solicitant cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile 
necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit 
legii. 
 

Decizia civilă nr. 264/CA/05.03.2014 
                           Dosar nr. 859/36/2013 

  
Prin acţiunea înregistrată sub nr. 13445/118/la data de 18.10.2011 pe rolul Tribunalului 

Constanța - Secţia de contencios administrativ si fiscal, reclamanta SC [...] SRL, în contradictoriu cu 
pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa, să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 1.305.000 euro, reprezentând despăgubiri 
cauzate reclamantei prin emiterea de către pârât cu întârziere a certificatului de urbanism solicitat 
prin cererea înregistrată sub nr. 2406/21.02.2008 şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Reclamanta, la termenul de judecată din data de 06.04.2012 şi-a precizat actiunea, în ce 
priveste temeiul juridic al acesteia, fiind indicate prevederile art.24-25 din L.nr.554/2004, precum şi 
cadrul procesual pasiv, în cauză având calitatea de pârâţi şi numiţii [...] şi [...]. 

Prin Sentinţa civilă nr. 2533/18.07.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
13445/118/2011 a fost respinsă acţiunea ca tardiv formulată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3529/05.10.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
13445/118/2011 a fost admisă cererea de completare a dispozitivului sentinţei nr. 2533/18.07.2012 
formulată de pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa dispunându-se completarea cu 
menţiunea „Respinge cererea pârâtului Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa de obligare a 
reclamantului la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată”. 

Prin decizia civilă nr. 326/CA din data de 21.02.2013 pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa, au fost admise recursurile declarate de reclamantă, au fost casate sentinţele nr. 
2533/18.07.2012 şi nr. 3529/05.10.2012 pronunţate de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
13445/118/2011 şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, reţinându-se că în speţă nu 
sunt aplicabile dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 554/2004 care prevăd un termen de un an de 
introducere a cererii având ca obiect despăgubiri, ci dispoziţiile art. 24 şi 25 din Legea nr. 554/2004. 

În rejudecare, cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia contencios 
administrativ şi fiscal la data de 17.04.2013. 

În temeiul dispoziţiilor art. 315 din Codul de procedură civilă, precum şi având in vedere 
considerentele deciziei de casare, tribunalul, în temeiul art. 129 din Codul de procedură civilă, a pus 
în discuţia reclamantei şi a solicitat lămuriri de la aceasta cu privire la împrejurări de fapt privind 
emiterea autorizaţiei de construire, începerea lucrărilor de construire, finalizarea cestor lucrări, 
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existenţa unui proces verbal de recepţie finală a lucrărilor, existenţa documentelor contabile din care 
să rezulte profitul societăţii raportat la obiectivul de investiţii ulterior punerii acestuia în funcţiune. 

Prin cererea formulată la data de 24.05.2013 reclamanta a formulat precizări în sensul 
solicitat de instanţă. 

Astfel, s-a susţinut că autorizaţiile de construire au fost emise de Primarul comunei [...] la 
data de 20.01.2011, iar începerea lucrărilor a început la data de 11.08.2011, după ce s-au negociat şi 
încheiat contracte cu antreprenorii, după ce s-au întocmit caietele de sarcini şi după ce s-au 
achiziţionat materialele necesare, anunţul de începere a lucrărilor fiind înregistrat la ISC sub nr. 
1717 din 28.07.2011, iar la Primăria com. [...] sub nr. 2005/29.07.2011. 

Amplasamentul a fost predat constructorului la data de 20.08.2011, fiecare fază a lucrărilor a 
fost constatată prin proces verbal de recepţie distinct, iar procesele verbale de terminare a lucrărilor 
au fost încheiate lşa data de 19.10.2012. 

Reclamanta a mai susţinut că parcul eolian urmează a fi pus în funcţiune în cursul anului 
curent, urmând a produce energie eoliană regenerabilă care va putea fi vândută pe piaţă, iar în baza 
Legii nr. 220/2008 va primi 2 certificate verzi pentru fiecare MW produs şi livrat în reţea. 

De asemenea, s-a precizat că centralele amplasate au o putere de 3 MW fiecare, însă deşi o 
turbină funcţionează aproximativ 90% din timp, ea produce energie proporţional cu 25-40% din 
puterea instalată, astfel, pentru o turbină de 3 MW, producţia de energie într-un an va fi de 
aproximativ 8000 MWh, echivalentul bănesc net al acestei producţii, format din preţul vânzării 
energiei şi din preţul valorificării certificatelor verzi, este în cuantum de 700.00 euro/an/centrală de 
3 MW, pentru întregul parc producţia anuală fiind de 6.300.000 euro, iar producţia zilnică de 17.260 
euro. 

S-a concluzionat că pentru întârzierea emiterii certificatului de urbanism cu o întârziere de 
112 zile, prejudiciul produs este în sumă de 1.933.120 euro. 

Reclamanta a mai susţinut că, pe lângă beneficiul nerealizat în condiţiile în care parcul 
rămâne în exploatarea beneficiarului, s-a produs şi un prejudiciu efectiv, cu privire la proiect a 
existat o ofertă de cumpărare a proiectului într-un stadiu incipient, de către un investitor extern, care 
urma să achiziţioneze drepturile de construire, plătind un avans la momentul emiterii certificatului 
de urbanism, iar diferenţa la obţinerea autorizaţiei de construire, precum şi o sumă forfetară pentru 
dezvoltarea parcului eolian, iar din cauza întârzierii emiterii certificatului de urbanism, contractul 
susmenţionat a fost reziliat, pentru depăşirea termenelor limită de prezentare a certificatului de 
urbanism.  

La data de 10.05.2013 a fost introdusă în cauză S.C [...] SRL, societate ce a preluat 
drepturile şi obligaţiile S.C [...] SRL reclamanta din prezenta  cauză, potrivit certificatului de 
înregistrare al societăţii S.C [...] Legal Pro SRL, a dovezii publicării în Monitorul Oficial a rezoluţia 
pronunţată de ORC Constanţa în dosarul nr. 521112/06.04.2012. 

Sub aspectul probatoriului, reclamanta a solicitat administrarea doar a probei cu înscrisuri, 
probă încuviinţată de instanţă, fiind depuse la dosar balanţe analitice din care rezultă lucrările de 
construire evidenţiate în contabilitate, proces verbal de predare a amplasamentului, anunţuri de 
începere a lucrărilor, autorizaţiile construire, procese verbale de recepţie, ofertă de cumpărare a 
parcului eolian. 

Reclamanta a precizat că nu mai solicită administrarea vreunei alte probe cu excepţia 
înscrisurilor depuse la dosar. 

Prin Sentinţa civilă nr. 288/06.09.2013 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea formulată 
de reclamanta SC [...] SRL în contradictoriu cu pârâţii PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
JUDEŢEAN CONSTANŢA şi [...]. A respins cererea privind cheltuielile de judecată formulată de 
pârâţi. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că prin 
Sent.civ.nr.1027/06.06.2008, pronunţată de către Tribunalul Constanta, in cadrul 
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dos.nr.2177/118/2008, rămasă irevocabila prin dec.civ.nr.500/CA/16.10.2008, pronuntata de Curtea 
de Apel Constanţa, pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, a fost obligat la emiterea 
într-un termen de 5 zile, de la data rămânerii irevocabile a hotărâri judecătoreşti, a certificatului de 
urbanism, solicitat de către reclamanta SC [...] SRL, prin cererea nr.13.906/06.12.2007. 
 Pârâtul, la data de 21.02.2008, a emis certificatul de urbanism solicitat de către reclamanta, 
având nr. 2406/21.02.2008. 
 Este necontestat în cauză, potrivit susţinerilor reclamantei, că, ulterior emiterii certificatului 
de urbanism şi a autorizaţiilor de construire şi chiar la data pronunţării prezentei sentinţe, deşi s-au 
demarat lucrările la investiţia prevăzută în cuprinsul autorizaţiei de construire, obiectivul de 
investiţii constând în 9 centrale eoliene nu a fost pus în funcţiune. 

Reclamanta justifică prejudiciul suferit prin întârzierea emiterii certificatului de urbanism pe 
perioada 21.02.2008 – 10.02.2009 prin  foloasele materiale decurgând din neexploatarea centralelor 
eoliene (beneficiu nerealizat) şi neîncasarea preţului vânzării centralelor către un alt investitor ca 
urmare a rezilierii convenţiei determinată de întârzierea emiterii certificatului de urbanism 
(prejudiciu efectiv). 
 Tribunalul a reţinut că în absenţa funcţionării obiectivului de investiţii, în speţă a celor 9 
centrale eoliene, nu se poate reţine existenţa unui prejudiciu constând în beneficiu nerealizat prin 
neobţinerea profitului. 
 Pe de altă parte, condiţia necesară a funcţionării obiectivului de investiţii, nu este însă şi 
suficientă pentru obţinerea profitului, impunându-se şi îndeplinirea condiţiei rentabilităţii 
obiectivului de investiţii, respectiv capacitatea de a realiza profit. 

Principiul fundamental al răspunderii civile delictuale întemeiată pe dispoziţiile art. 998 din 
Codul civil este acela că fiecare este răspunzător pentru propriile sale fapte şi trebuie să repare 
prejudiciul pe care l-a adus altcuiva prin săvârşirea acestora. 

 Pentru ca prejudiciul astfel rezultat să fie susceptibil de reparare, trebuie să întrunească 
următoarele condiţii: să fie cert şi să nu fi fost încă reparat. 

S-a constatat că prejudiciul invocat de reclamanţi nu este actual având în vedere că în absenţa 
punerii în funcţiune a celor 9 centrale eoliene nu se putea obţine profit, şi nici viitor cert având în 
vedere că, în speţă, nu este sigur că se va produce, depinzând de rentabilitatea investiţiei, respectiv 
de posibilitatea obţinerii unor venituri, în urma vânzării si încasării producţiei fabricate, mai mari 
decât cheltuielile efectuate cu realizarea acesteia, aspect nedovedit în speţă, nefiind astfel susceptibil 
de evaluare. 

În speţă, s-a constatat că prejudiciul invocat de reclamantă, constând în beneficiu nerealizat,  
nu are caracter cert, nefiind astfel îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale. 

Nu poate fi reţinută nici existenţa unui prejudiciu efectiv, decurgând din neîncasarea preţului 
vânzării centralelor către un alt investitor ca urmare a rezilierii convenţiei determinată de întârzierea 
emiterii certificatului de urbanism, având în vedere că în speţă, nu s-a făcut dovada existenţei 
rezoluţiunii promisiunii de vânzare, precum şi a faptului că eventuala rezoluţiune ar fi fost cauzată 
de neexecutarea obligaţiei de emitere a certificatului de urbanism prevăzută în sentința civ. nr. 
1027/06.06.2008, pronunţată de către Tribunalul Constanța, în cadrul dos. nr. 2177/118/2008, 
ramasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 500/CA/16.10.2008, pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa.  
 Pentru considerentele reţinute, instanţa a constatat neîntemeiată acţiunea formulată de 
reclamantă, cu consecinţa respingerii ei ca atare. 

Analizând însă cererea de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, a constatat 
că aceasta este neîntemeiată având în vedere că pârâţii nu au făcut dovada suportării cheltuielilor de 
judecată, facturile fiscale nr. 82/08.05.2012  şi nr. 9/11.01.2013 emise de Cabinetul de Avocat [...], 
făcând doar dovada furnizării serviciilor de asistenţă juridică, nu şi a plăţii onorariului de avocat. 
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Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta SC [...] SRL, care a criticat-o ca 
fiind nelegală şi netemeinică. 

Astfel, în ce priveşte problema cazului de casare prevăzut de către art. 304 pct. 5 din 
C.pr.civilă, din analiza sentinţei care formează obiectul prezentului control judiciar se relevă ca 
prima instanţa a soluţionat cauza cu nesocotirea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 554/2994, 
în sensul că hotărârea s-a luat în şedinţă publică si nu în camera de consiliu, aşa cum reglementează 
textul citat. 

În cauza de faţă legiuitorul a reglementat în art. 25 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 o astfel 
de excepţie, în sensul judecării cererilor, privind aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea hotărârii, 
în camera de consiliu. 

Norma legală enunţată are caracter imperativ, derogatoriu de la dreptul comun, :fel că 
hotărârea pronunţată în alte condiţii decât cele expres stabilite de legiuitor atrage sancţiunea nulităţii 
hotărârii, în condiţiile art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, consideră că soluţia atacată este una greşită, prin raportare 
la temeiul de drept al cererii de chemare în judecată (art. 24 al. 2 cu aplicarea dispoziţiilor 25 din 
Legea contenciosului administrativ), ce reprezintă transpunerea în materia contenciosului 
administrativ a art. 580 ind.3 C.pr.civilă, privind executarea obligaţiei de a face, articol cu care se si 
completează în virtutea dispoziţiilor art. 22 şi art. 28 din Legea nr. 554/2004. 

In acest sens, instanţa de contencios administrativ, ca instanţă de executare, trebuia să 
verifice executarea obligaţiilor stabilite prin hotărârea instanţei, analizând dacă şi când a fost 
executată hotărârea judecătorească, pentru a aprecia asupra dreptului reclamantei la păgubiri. 

În cauză ne aflăm în cadrul procedurii execuţionale, fază finală a procesului civil. 
Despăgubirile solicitate de sociectate, aşa cum reiese şi din precizările privind temeiul legal, dar şi 
din cele referitoare la câtimea obiectului precum şi la modul de calcul, sunt solicitate pentru 
neexecutarea Hotărârii nr. 1027/06.06.2008, de aceea devin scadente de la momentul expirăm 
termenului de executare. 

Potrivit Sentinţei civile nr. 1027/06.06.2008, termenul de executare este de 5 zile de la 
rămânerea irevocabilă. Sentinţa Tribunalului Constanţa a rămas irevocabilă prin anularea recursului, 
prin Decizia nr. 500/CA/16.10.2008. Prin urmare, termenul de executare a expirat pe 21.10.2008, 
începând cu data de 22.10.2008 curgând zilele de întârziere. 

Astfel, între 22.10.2008 (inclusiv) şi 10.02.2009 (inclusiv) au trecut 112 zile. În tot acest 
timp pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa nu a înţeles să emită Certificatul de 
urbanism  solicitat prin cererea înregistrată sub nr. 2406/21.02.2008. 

Arată că acest fapt nu este contestat de către instanţă a cărei hotărâre a înţeles să o atace, 
certificatul de urbanism la a cărui emitere a fost obligat pârâtul fiind emis abia în anul 2009, purtând 
4/10.02.2009, pentru obiectivul "Construire noi capacităţi de producere energie electrică - 9 centrale 
eoliene cu putere totală de 27 MW în comuna [...] Judeţ Constanţa. 

În aceste condiţii, S.C. [...] S.R.L., a fost nevoită să obţină în baza certificatul de urbanism 
emis cu întârziere, două autorizaţii de construire, în loc de una singură, din care una pentru 7 C.E iar 
alta pentru 2 C.E. 

A arătat totodată faptul că la data de 20.01.2011 au fost emise autorizaţiile de construire de 
către Primarul Comunei [...], întrucât, în baza modificărilor Legii nr. 50/1991, s-a înfiinţat un 
departament de urbanism în cadrul Primăriei Comunei [...], primarul dobândind şi calitatea de 
emitent al autorizaţiilor de construire în extravilan, reuşind astfel să evite un nou litigiu cu 
Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, care până la acel moment era singurul emitent al 
autorizaţiilor de construire în extravilan. 

A precizat de asemenea faptul că începerea lucrărilor a avut loc la data de 11.08.2011, după 
ce s-au negociat şi încheiat contractele cu subantreprenorii, după ce s-au întocmit caietele de sarcini 
pentru diverse tipuri de lucrări si după ce s-au achiziţionat materialele necesare. Anunţul de începere 
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a lucrărilor a fost înregistrat la I.S.C. sub nr. 1717/AI din 28.07.2011, iar la Primăria [...] sub nr. 
05/29.07.2011. 

Arată că amplasamentul a fost predat constructorului în data de 20.08.2011 conform 
procesului-verbal de predare-primire nr. 1 şi anexele sale. Fiecare fază de lucrări a fost constatată 
printr-un proces verbal distinct, care se află la Cartea construcţiei. Procesele-verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor au fost încheiate în data de 19.10.2012. 

Parcul eolian urmează a fi pus în funcţiune si să producă energie regenerabilă care va fi 
vândută pe piaţă şi, totodată, în baza Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
aducerii energiei din surse regenerabile de energie, urmând a primi câte 2 certificate verzi pentru 
fiecare MW de energie produsă şi livrată în piaţă. 

Potrivit precizărilor deja făcute, centralele amplasate au o putere de 3 MW fiecare, însă deşi 
o turbină funcţionează aproximativ 90% din timp, ea produce energie proporţional cu 25-40% din 
puterea instalată. Astfel, pentru o turbină de 3 MW, producţia de energie într-un an va fi de 
aproximativ 8.000 MWh. 

Echivalentul bănesc net al acestei producţii, format din preţul vânzării energiei si din preţul 
valorificării certificatelor verzi, este în cuantum de 700.000 Euro pe an pentru fiecare centrală de 3 
MW. Pentru întregul parc, producţia anuală va fi de 6.300.00 Euro, iar producţia zilnică de 17.260 
Euro. Prin urmare, pentru emiterea certificatului de urbanism cu o întârziere de 112 zile, prejudiciul 
produs este în sumă de 1.993.120 Euro. 

Cu privire la acest proiect a existat şi o ofertă de cumpărare a proiectului într-un stadiu 
incipient, de către un investitor extern, firma [...], ce urma să achiziţioneze drepturile de construire, 
plătind un avans la momentul certificatului de urbanism, iar diferenţa la obţinerea autorizaţiei de 
construire, precum si o sumă forfetară pentru dezvoltarea parcului de către S.C. [...] S.R.L. 

Aşa cum rezultă din materialul probator depus la dosarul cauzei toate susţinerile reclamantei 
sunt confirmate. 

Orice analiză făcută de către instanţa de fond, în abstracoto, cu privire la noţiunile de 
prejudiciu, profit şi rentabilitate, fără a se face trimitere exactă la probatoriile ce au fost administrare 
în cursul judecării echivalează, din punctul său de vedere, cu o nemotivare a hotărârii. 

Arată că deşi la instanţa de fond a făcut dovada faptului că lucrările de construire a parcului 
eolian au fost începute şi că pentru acest parc a şi primit oferte de cumpărare din partea unor firme 
de profil străine, aceasta in mod nefondat susţine faptul că în cauză nu ar exista un prejudiciu cert 
actual, în referire la rezilierea contractului de proiectare încheiat cu firma germană, şi nici unul cert 
viitor, în referire la profitul nerealizat, respectiv valoarea energiei produse de parcul eolian într-o 
perioadă egală celei in care pârâtul nu şi-a executat obligaţia. 

În opinia recurentei, analiza făcut de instanţa de fond este una complet greşită. 
Aşa cum în mod clar se arată în cuprinsul art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 reclamanta, 

în cazul în care conducătorul autorităţii publice nu respectă termenul prevăzut de art. 24 alin. 1 din 
aceeaşi lege, are dreptul la despăgubiri pentru întârziere. 

Acest detaliu, deşi a fost observat de către instanţa de fond, care precizează că fapta licită 
există, fund reprezentată de refuzul nejustificat al pârâtului de a proceda la executarea în termen a 
Hotărârii nr. 1027/06.06.2008, a fost totuşi omis, nefiind luat în considerare la momentul pronunţării 
soluţiei. 

Prin urmare, instanţa trebuia să constate că obligaţiile impuse prin hotărârea de obligare a 
conducătorului autoritarii publice pârâte nu au fost executate în termenul impus, prin aceasta 
reclamanta având dreptul la despăgubiri. 

Consideră că analiza făcută de către instanţa de fond cu privire la prejudiciu este de 
asemenea eronată atâta timp când din actele depuse la dosarul cauzei rezultă în mod clar că pârâtul 
nu a respectat termenul de executare a Hotărârii nr. 1027/06.06.2008, în înţelesul prevederilor art.24 
alin. 1 din Legea nr. 554/2004. 
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Arată reclamanta că a făcut dovada faptului că din cauza comportamentului acestuia au fost 
înregistrate şi pierderi financiare esenţiale, tergiversările abuzive a emiterii certificatului de 
urbanism, în condiţiile în care acest act putea fi emis şi fără ca reclamanta să apeleze la concursul 
instanţei, deoarece toate condiţiile de emitere erau îndeplinite, fapt ce a condus la pierderea 
contractului de vânzare-cumpărare a parcului eolian cu firma [...], pentru depăşirea termenelor limită 
de prezentare a certificatului de urbanism. 

Astfel, atitudinea abuzivă a pârâtului constituie o practică curentă a acestuia, societatea 
reclamantă având nenumărate litigii câştigate în mod irevocabil în contradictoriu cu Preşedintele 
Consiliului Judeţean Constanţa, pentru situaţii identice în care a refuzat să emită acte administrative, 
iar în prezent refuză executarea hotărârilor instanţelor de contencios administrativ, încălcând în mod 
deliberat legea şi sfidând forţa obligatorie a hotărârilor judecătoreşti. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare primei instanţe, faţă de împrejurarea că prima instanţă, prin hotărârea dată, a 
încălcat formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. 2 din C.pr.civivilă, 
pronunţând soluţia în şedinţă publică, contrar dispoziţiilor prevăzute de către art. 25 alin.l din Legea 
contenciosului administrativ. 

Intimatul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a depus la dosar întâmpinare prin 
care a solicitat respingerea recursului declarat de reclamantă ca nefondat şi menţinerea hotărârii 
pronunţată de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă Curtea 
constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 

Obligaţia instanţei de a-şi motiva hotărârea adoptată, consacrată legislativ în dispoziţiile 
art.261 Cod procedură civilă, are în vedere  stabilirea în considerentele hotărârii a situaţiei de fapt 
expusă în detaliu, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor şi punctul de vedere al 
instanţei faţă de fiecare argument relevant, şi, nu în ultimul rând raţionamentul logico-juridic care a 
fundamentat soluţia adoptată. 

Hotărârea judecătorească reprezintă rezultatul concret, sinteza operei de judecată, iar 
motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte 
soluţia dispusă în cauză. 

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, obligaţia de motivare 
a hotărârilor judecătoreşti impusă instanţelor naţionale prin art. 6 paragraful 1 din Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, chiar dacă nu implică 
existenţa unui răspuns detaliat la fiecare problemă ridicată, presupune să fie examinate în mod real 
problemele esenţiale care au fost supuse analizei instanţei, iar în considerentele hotărârii să fie 
redate argumentele care au condus la pronunţarea acesteia. (Hotărârea din 9 decembrie 1994 în cazul 
Ruiz Torija contra Spanie) 

Din această perspectivă critica formulată de recurent şi întemeiată pe motivul de recurs 
prevăzut de art. 304 pct.7 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată deoarece hotărârea nu a 
fost pronunţată cu nesocotirea unei obligaţii legale a judecătorului, aceea de a proceda la motivarea 
hotărârii, dispozitivul hotărârii fiind concluzia logică a considerentelor de fapt şi de drept avute în 
vedere de instanţa de judecată. 

În speţă, Curtea constată că hotărârea tribunalului este amplu motivată, că între 
considerentele hotărârii şi dispozitiv nu există contradicţii, fiind concluzia logică a considerentelor 
de fapt şi de drept avute în vedere de instanţa de judecată, motiv pentru care nu se poate reţine 
incidenţa acestui motiv de casare. 

În referire la motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.5 din Codul de procedură civilă 
Curtea reţine criticile ca fiind neîntemeiate deoarece aşa cum rezultă din hotărârea recurată cauza a 
fost soluţionată cu respectarea procedurii prevăzută de art.25 din Legea nr. 554/2006. Mai mult, 
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chiar şi în situaţia în care litigiul s-ar fi judecat în şedinţă publică şi nu în cameră de consiliu nu s-a 
făcut dovada vătămării suferite de recurentă. 
 Cu privire la criticile aduse  hotărârii, Curtea le apreciază ca neîntemeiate. 

Aşa cum rezultă din cererea reclamantei astfel cum a fost precizată la 06.04.2012 şi ulterior 
majorate, cât şi argumentelor, privind temeiul juridic, din recursul declarat împotriva Sentinţei civile 
nr. 2533/18.09.2012, Curtea reţine că despăgubirile pretinse de recurentă  îşi au izvorul din 
dispoziţiile art. 24 alin.2 şi art. 25 din Legea nr. 554/2004, afirmându-se că a fost învestită instanţa 
de contencios administrativ, ca instanţă de executare, pentru a se verifica modul în care au fost 
executate de pârât obligaţiile stabilite prin sentinţa civilă nr. 1027/06.06.2008 a Tribunalului 
Constanţa.  

Recurenta susţine că instanţa trebuia să se limiteze a examina decât şi când a fost executată, 
hotărârea judecătorească pentru ca în acest fel să poată aprecia asupra dreptului său la despăgubiri. 

Curtea apreciază aceste critici ca neîntemeiate deoarece aşa cum rezultă din probele 
administrate, reclamanta afirmă că despăgubirile sunt solicitate în temeiul art. 24 din Legea nr. 
554/2004 urmare executării cu întârziere a dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 1027/06.06.2008, 
modalitatea de determinare a despăgubirilor pretinse şi reluate prin motivele de recurs, fiind 
calculate pentru o perioadă de 112 zile cuprinsă între 22.10.2008 şi 10.02.2009. 

Ori, raportat la această perioadă Curtea constată judecătorul fondului a analizat dovezile 
prezentate de reclamantă prin care aceasta încerca să demonstreze că i se cuvin despăgubiri în sumă 
de 1.933.120 Euro. 

Faţă de dovezile depuse, la insistenţele instanţei, reclamanta nu a reuşit să demonstreze că 
prejudiciul invocat, constând în beneficiul nerealizat, are caracter cert, că este rezultatul direct a 
faptei imputabile pârâtului de a fi executat cu o întârziere de 112 zile dispozitivul hotărârii 
judecătoreşti. 

 Curtea constată că tot atât de bine s-ar putea afirma că reclamanta putea suferi prejudiciul 
reclamat în instanţă şi urmare altor factori subiectivi sau obiective, astfel: 

Sentinţa civilă nr. 1027/06.06.2008 a Tribunalului Constanţa, devenită irevocabilă la 
16.10.2008 prin decizia civilă nr. 500/CA/2008 a Curţii de Apel Constanţa, pârâtul a fost obligat să 
emită certificatul de urbanism în termen de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii, 

Tot prin această hotărâre pârâtul a fost obligat la plata unei amenzi civile în cuantum de 20% 
din salariu minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere, 

Certificatul de urbanism pentru 9 centrale eoliene (aşa cum s-a solicitat de reclamantă prin 
cererea 2406/21.02.2008) a fost eliberat de pârât la data de 10.02.2009 deşi termenul de 5 zile pentru 
aducerea la îndeplinire expira la 21.10.2008. 

Dispoziţiile art.6 al.1din Legea nr. 50/1991 prevăd că „Certificatul de urbanism este actul 
de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4: 
    a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al 
terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor 
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, 
după caz, avizate şi aprobate potrivit legii; 
    b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul 
amplasamentului; 
    c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; 
    d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului 
administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării. 

De asemenea, art.29 din Legea nr. 350/2001  stabilesc că:  
  (1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care 
autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi 
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tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare 
ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii. 
   (3) Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau 
juridică, care poate fi interesat în cunoaşterea datelor şi a reglementărilor cărora îi este supus 
respectivul bun imobil. 

(4) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, 
amenajare sau plantare. 

Din interpretarea dispoziţiilor mai sus enunţate rezultă că certificatul de urbanism nu are 
caracterul unui act administrativ în sensul art.2 lit.c din Legea nr. 554/2004 deoarece deşi este emis 
de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a 
executării în concret a legii, nu  dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice prin el însuşi, 
caracterul său fiind doar acela de a-l informa pe solicitant cu privire la regimul juridic, economic şi 
tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare 
ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii. 

Reclamanta a depus la data de 15.07.2010, la mai bine de 1,5 ani de la emiterea certificatului 
de urbanism – cererea nr. 1599 pentru emiterea autorizaţiei de construire, iar la data de 10.02.2011 
(la 2 ani de la emiterea certificatului de urbanism) cererea nr. 421 pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire pentru 2 centrale eoliene, 

Cele două cereri au fost formulate distinct deoarece aşa cum rezultă din precizările de la fila 
16 în data de 21.06.2010 reclamanta afirmă că a încheiat cu A.F.M. contractul de finanţare 
nerambursabilă nr. 644/n pentru asigurarea finanţării a 44% din totalul cheltuielilor necesare 
construirii a 7 centrale eoliene, în timp ce pentru alte 2 finanţarea se realiza din fondurile dale 
proprii. 

Suma de 1.933.120 Euro a fost pretinsă de reclamantă cu titlu de câştig nerealizat, inclusiv 
din funcţionarea parcului eolian (nicidecum din alte surse, respectiv eventuale oferte pentru 
cumpărare) – a se vedea modalitatea de determinare a acestuia prin cererea de majorare, 

S-a dovedit că parcul eolian nu a fost pus în funcţiune, fără ca acest fapt să fie o consecinţă a 
executării Sentinţei civile nr. 1027/06.06.2008 cu întârziere de 4 luni de pârât. 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin.1 din Legea nr. 50/1991 şi art. 29 pct.1 din Legea nr. 
350/2001, luând în considerare şi probele administrate Curtea apreciază legalitatea hotărârii tribunalului sub 
aspectul nedovedirii de către recurentă a existenţei unui prejudiciu cert, real, care să fie însă o consecinţă 
directă a executării cu întârziere a unei hotărâri judecătoreşti de către pârât. 

Împrejurarea că în legătură cu acest proiect ar fi existat o eventuală ofertă concretă de cumpărare este 
lipsită de relevanţă în raport de modalitatea de determinare a prejudiciului pretins de reclamantă. 

Din oferta [...] rezultă că parte din preţul ofertat se avansa în procent de 20% în momentul când 
reclamanta ar fi obţinut permisul de construcţie, nicidecum, aşa cum afirmă recurenta, la eliberarea 
certificatului de urbanism, care potrivit legii nu conferă titularului dreptul de a executa lucrări de construire.  

Concluzionând, pentru considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este 
legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia motiv pentru care în 
temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 
 

93. Obligaţie prelungire contract de închiriere. Intervenirea tacitei relocațiuni asupra 
spațiului închiriat. Respectarea principiului disponibilității părților. Obligarea pârâților la 
plata cheltuielilor de judecată. 
 

Legea nr. 21/1924 
Art.32 din Legea nr.502/2004 

Art. 1437 Cod civil Vechi 
Art.274 Cod procedură civilă 

 



491 
 

ASOCIAŢIA DE PENSIONARI [...] MANGALIA s-a înfiinţat sub imperiul Legii nr. 21/1924, privind 
asociaţiile şi fundaţiile, statutul său fiind de „asociaţie non-profit”, neavând caracterul unei persoane fizice 
autorizate de drept privat, astfel încât obligativitatea punerii la dispoziţie a unui spaţiu să poată fi 
circumscrisă unor reguli speciale, instituite în cazul persoanelor juridice de drept privat. 

Din dispozițiile art.32 din Legea nr.502/2004 privind asociaţiile pensionarilor rezultă fără putinţă de 
tăgadă că administraţiile publice locale au obligaţia de a sprijini asociaţiile, punându-le la dispoziţie spaţii 
corespunzătoare funcţionării lor, întocmind la cerere liste de prioritate în acest sens, stabilind o chirie 
minimă, cum de altfel, s-a şi întâmplat. 
 În aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile art.1437 Cod civil vechi, referitoare la reînnoirea 
locaţiunii şi cum în speţă s-a făcut dovada că, deşi contractul a încetat de drept la data de 30.09.2008 prin 
ajungerea la termen, partea fiind lăsată în spaţiu pentru a funcţiona şi după această dată, Curtea apreciază 
că a operat tacita relocaţiune. 
 Conform art.274 Cod pr.civilă „Partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să plătească 
cheltuielile de judecată”, legiuitorul având în vedere principiul potrivit căruia acordarea cheltuielilor de 
judecată se bazează pe culpa procesuală a părţii ce a pierdut litigiul. 

 
Decizia civilă nr. 682/CA/12.06.2014 

                           Dosar nr. 4026/254/2012 
 

Prin acţiunea adresată Judecătoriei Mangalia şi înregistrată sub nr. 4026/254/07.11.2012,  
reclamanta ASOCIAŢIA DE PENSIONARI [...] MANGALIA a chemat în judecată pe pârâţii 
MUNICIPIUL MANGALIA PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL MANGALIA şi 
SERVICIUL PUBLIC ADPP MANGALIA, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se 
dispună: 

- obligarea pârâţilor să prelungească contractul de închiriere pentru spaţiul din 
Mangalia, …, judeţul Constanţa, compus dintr-o cameră, pentru birou, sală de şedinţă şi 
lucru a comitetului director, o cameră pentru ajutor reciproc şi casieria asociaţiei şi o cameră 
pentru chioşcul alimentar de tip aplecătoare lipită de peretele clădirii; 
- obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată şi daune morale de 30.000 lei, 
datorită obstrucţionării activităţii ASOCIAŢIEI DE PENSIONARI [...] MANGALIA. 
Motivând acţiunea, reclamanta arată că este titulara contractului de închiriere nr. 4404 

din 13.10.2004 pentru spaţiul mai sus menţionat, spaţiu repartizat în baza HCL nr. 5/16.11.1992, că 
după expirarea valabilităţii contractului la data de 30.09.2008, a făcut numeroase demersuri pentru 
prelungirea contractului, dar nu a primit nici un răspuns, decât amânări verbale.  

Referitor la ultimul răspuns din partea pârâţilor transmis cu adresa nr.35.402/ 12.09.2012, 
reclamanta îl apreciază ca nefiind legal, întrucât pentru prelungirea unui contract de închiriere nu 
este nevoie de o hotărâre a Consiliului Local, ci doar de o dispoziţie de primar pentru ca 
SERVICIUL PUBLIC ADPP Mangalia să prelungească contractul de închiriere, sens în care 
apreciază că această tergiversare de soluţionare a cererii nu face decât să aducă grave prejudicii 
celor 300 de pensionari înscrişi în asociaţia de pensionari, care nu îşi pot desfăşura activitatea în 
mod normal. 

Prin întâmpinare pârâta SERVICIUL PUBLIC ADPP Mangalia a invocat excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a acestei instituţii, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii 
formulată de reclamantă ca neîntemeiată. 

La termenul de judecată din data de 22.01.2013, după punerea în discuţia contradictorie a 
părţilor a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a SERVICIUL PUBLIC ADPP Mangalia, 
instanţa a dispus unirea excepţiei cu fondul cauzei, întrucât, pentru soluţionarea excepţiei, a apreciat 
a fi necesară administrarea de probe comune cu fondul cauzei şi anume era necesar a se preciza 
cărui serviciu îi cade în atribuţii discutarea prelungirii acestor contracte, la acelaşi termen de 
judecată reclamanta arătând că solicită prin cererea de chemare în judecată obligarea 
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pârâţilor la plata sumei de 30.000 de lei, pentru lipsa de folosinţă a spaţiului  pe o perioadă de 
aproape 4 ani de zile, respectiv în perioada 2008 şi până în prezent. 

La termenul din data de 02.04.2013, reclamanta, prin apărător, a invocat excepţia 
necompetenţei materiale a Judecătoriei Mangalia în soluţionarea cauzei, invocând dispoziţiile 
art.1, art.7, art.8 şi art.11 din Legea nr. 554/2004, iar prin Sentinţa civilă nr. 914/02.04.2013, 
Judecătoria Mangalia a admis excepţia necompetenţei materiale, declinând competenţa de 
soluţionare a cauzei către Tribunalul Constanţa – Secţia Contencios Administrativ si Fiscal, 
cauza fiind înregistrată la această instanţă sub acelaşi număr, în data de 13.05.2013. 

Prin Sentinţa civilă nr. 533/14.02.2014 Tribunalul Constanţa admite excepţia lipsei 
calităţii procesual pasive invocată de SERVICIUL PUBLLIC ADPP, respingând cererea 
formulată de reclamanta ASOCIATIA DE PENSIONARI [...] în contradictoriu cu această pârâtă, ca 
fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, admiţând în parte 
acţiunea, dispunând obligarea pârâţilor prin Serviciul Public ADPP să încheie contract de închiriere 
aferent spaţiului situat în Mangalia, …, în suprafaţa de 27,15 mp şi în aceleaşi condiţii stabilite în 
contractul de închiriere nr. 4404/13.10.2004, respingând ca nefondată cererea reclamantei privind 
obligarea pârâtelor la plata sumei de 30.000 lei cu titlu de daune materiale, cu consecinţa obligării 
pârâtelor la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în favoarea reclamantei, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 

Faţă de dispoziţiile art. 137 alin 1 Cod proc civ, potrivit cărora: ”Instanţa se va pronunţa 
mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în 
parte, cercetarea în fond a pricinii”, instanţa de fond a înţeles a analiza cu prioritate excepţia 
lipsei calităţii procesual pasive invocate de SERVICIUL PUBLIC ADPP, reţinând că acesta este 
un serviciu în subordinea CONSILIULUI LOCAL MANGALIA şi care potrivit art.14 din 
Regulamentul de funcţionare a SPADPP Mangalia, păstrează asupra serviciului prerogativele 
privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a acestuia, a programelor de dezvoltare, a 
infrastructurii edilitar urbane, dreptul de a monitoriza şi de a controla, precum şi modul de 
exploatare, administrare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a 
infrastructurii edilitar urbane încredinţate.  

În considerarea petitului acţiunii ce vizează încheierea unui nou contract de închiriere asupra 
spaţiului solicitat de către reclamantă, s-a apreciat că această operaţiune nu intra în atribuţiile SP 
ADPP Mangalia, atribuţie ce revine CONSILIULUI LOCAL MANGALIA, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 215/2001 rep.  

Pe cale de consecinţă, admiţând excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei SPADD 
Mangalia, instanţa de fond a dispus în sensul respingerii acţiunii formulate de reclamantă în 
contradictoriu cu aceasta, pentru lipsa calităţii procesual pasive.  

În referire la fondul cauzei, Tribunalul a reţinut în esenţă că prin contractul de închiriere 
pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţa nr.4404/13.10.2004, reclamantei i-a fost pus la 
dispoziţie spaţiul în suprafaţă de 27,15 mp, situat în Mangalia, …, judeţul Constanţa, pe o perioadă 
de 4 ani, începând cu data de 01.10.2004 şi până la 30.09.2008.  

In ceea ce priveşte condiţiile de încetare a contractului, potrivit art.10  din contract, părţile au 
stipulat modalităţile în care pot interveni acestea:  

- la expirarea termenului, dacă părţile nu vor conveni să-l prelungească ; 
- înainte de expirarea termenului, dacă părţile vor conveni;  
- în  caz de dizolvare. 
In raport de aceste condiţii, arată instanţa de fond, contractul de închiriere a  încetat de drept 

la data de 30.09.2008 prin ajungerea la termen, însă prin lăsarea  în spaţiu pentru a funcţiona şi după 
această perioadă, face ca în tot acest timp să intervină dispoziţiile instituite de art.1437 C.civ. vechi, 
privind tacita  relocaţiune.  
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 Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1437 Cod Civil Vechi: „După expirarea termenului stipulat 
prin contractul de locaţiune, dacă locatarul rămâne şi e lăsat în posesie, atunci se consideră 
locaţiunea ca reînnoită, efectele ei însă se regulează după dispoziţiile articolului relativ la 
locaţiunea fără termen (C. civ., 1436, 1452)”, instanţa de fond apreciind că aceste dispoziţii legale 
sunt aplicabile în raport de faptul juridic dedus judecăţii, prin neluarea nici uneia din măsurile 
posibile de evacuare, intervenind tacita relocaţiune asupra spaţiului, în aceleaşi condiţii ca şi cele 
avute în vedere iniţial.  
 Raportat la acest aspect, s-a considerat că a intervenit un nou raport locativ, valabil de la data 
de 01.10.2008 şi până la 01.10.2012 şi în continuare,  prin folosirea spaţiului deţinut initial.  
 În ceea ce priveşte răspunsurile date de către pârâtul MUNICIPIUL MANGALIA prin 
PRIMAR la interogatoriul ce i-a fost adresat de către reclamantă, instanţa de fond a reţinut că 
acestea sunt în totală nesocotire atât a evidenţei înscrisurilor (contractului ce a existat între părţi), cât 
şi a argumentelor din punct de vedere juridic şi faptic a situaţiei locative, a argumentelor juridice 
privind imposibilitatea prelungirii contractului sau al eventualelor  nerespectări ale clauzelor 
contractuale.  
 Pe cale de consecinţa, instanţa de fond a îndepărtat răspunsul la  interogatoriul luat pârâtului, 
ca fiind neconcludent şi util cauzei, reţinând în raport de petitul acţiunii că măsura perfectării unui 
contract de închiriere s-a circumscris Hotărârii nr. 126/30.09.2008, emisă de CONSILIUL LOCAL 
MANGALIA, prin care s-a stabilit înfiinţarea a două cluburi de pensionari în municipiu, unul dintre 
acestea având sediul fixat în …, în suprafaţă de aproximativ 27,15 mp, ori în cauză şi în raport de 
susţinerile reclamanţilor, dar şi a Hotărârii nr.5/1993, spaţiul vizat este situat în municipiul 
Mangalia, …, în suprafaţă de aproximativ de 27.15 mp. 
 Totodată, reţine instanţa de fond că, prin Hotărârea nr.5/1993, CONSILIUL LOCAL a 
repartizat acest spaţiu reclamantei, ca urmare a necesitaţii sale şi în considerarea funcţionarii unei 
asociaţii înfiinţată în baza Legii nr.21/1924, dar şi ca obligativitate a autorităţilor publice locale de a 
pune la dispoziţia acestor spaţii în vederea funcţionării. 
 În considerarea admisibilităţii acţiunii, instanţa de fond a mai reţinut şi faptul că, deşi 
asociaţia s-a înfiinţat sub imperiul Legii nr.21/1924 privind înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor, în 
raport de modificările legislative aplicabile în timp, statutul acesteia este de  „asociaţie non profit” şi 
nu poate avea caracterul unui persoane fizice autorizate de drept privat, astfel încât  obligativitatea 
punerii la dispoziţie a unui spaţiu să fie circumscrisă unor reguli speciale instituite în cazul 
persoanelor juridice de drept privat.  
 Astfel, arată instanţa de fond că potrivit art.32 din Legea nr.502/2004 privind asociaţiile  
pensionarilor: 

„Alin.1- Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini asociaţiile şi federaţiile 
pensionarilor, constituite în temeiul prezentei legi, prin punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de 
posibilităţi, a unor spaţii corespunzătoare funcţionării lor. 

 Alin.2- Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc, la cererea asociaţiilor 
pensionarilor, liste de prioritate pentru atribuirea spaţiilor prevăzute la alin. (1). 

Alin 3- Pentru spaţiile din fondul locativ de stat, folosite de asociaţiile şi federaţiile 
pensionarilor ca sedii şi cluburi, se va percepe chiria minimă stabilită prin hotărâri ale consiliilor 
judeţene şi locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” 
 În ceea ce priveşte cererea reclamantei privind obligarea pârâtelor la plata sumei de 30.000 
lei cu titlu de daune materiale, instanţa de fond a apreciat în sensul respingerii cererii, motivat de 
faptul că suma nu este justificată de vreo pagubă creată în  sarcina sa, simplul fapt al refuzului 
încheierii unui contract de închiriere pentru spaţiul respectiv neputând duce la concluzia că aceasta 
ar fi cauzat vreun prejudiciu material şi care prin necesitatea acoperirii sale ar fi creat suferinţe de 
ordin psihic, normele eticii şi echitaţii interzicând în principiu acordarea de despăgubiri materiale 
pentru daune morale, deoarece durerea sufletească este incompatibilă cu un echivalent bănesc. 
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 Având în vedere considerentele expuse, Tribunalul a admis în parte cererea şi, pe cale de 
consecinţă, a obligat pârâtele prin SPADPP să încheie contract de închiriere aferent spaţiului situat 
în Mangalia, …, în suprafaţă de 27,15 mp şi în aceleaşi condiţii stabilite în  contractul de închiriere 
nr.4404/13.10.2004, respingând ca nefondată cererea reclamantei privind obligarea pârâtelor la plata 
sumei de 30.000 lei cu titlu de daune materiale. 
 În temeiul art. 274 alin 1 cu referire la art. 274 alin 3 Cod pr. civ, privind obligarea pârâtelor 
la plata cheltuielilor de judecată, Tribunalul a reţinut că suma de 1200 lei reprezentând onorariu de 
avocat, conform chitanţelor nr. 499/04.03.2013 şi nr. 6009524/29.10.2012, în raport de munca 
prestată şi apărarea  exercitată, onorariul achitat avocaţilor este unul disproporţionat.  
 În acest sens, se reţine că, deşi se poate considera că, în raport de dispoziţiile art.36 alin 1 din 
Legea nr.51/1995, republicată „Contractul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit sau 
controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului”, în cauză, a apreciat instanţa de fond că 
nu poate interveni în mandatul dat de client avocatului său, ci doar cuantifică prestaţia acestuia în 
raport de onorariul achitat şi munca depusă, aspect permis de dispoziţiile instituite de art.274 alin 3 
Cod  pr.civ., prin care se permite instanţei să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, ori de 
câte ori constată că sunt nepotrivit de mici sau de mari faţă de valoarea pricinii sau de munca 
îndeplinită, situaţie menită să împiedice abuzul de drept, prin deturnarea onorariului de avocat de la 
finalitatea sa firească, aceea de a permite justiţiabilului să beneficieze de o asistenţă judiciară 
calificată pe parcursul procesului.   
           În aprecierea cuantumului onorariului, s-a arătat că instanţa a avut în vedere atât valoarea 
pricinii, cât şi proporţionalitatea onorariului cu volumul de muncă presupus de pregătirea apărării în 
cauză, determinat de elemente precum complexitatea, dificultatea sau noutatea litigiului, iar în 
considerarea celor  reţinute şi  raportat la dispoziţiile  art.274  alin.1 cu referire la alin 3 Cod pr. civ,  
instanţa de fond a dispus reducerea onorariului de avocat de la cuantumul de 1200 lei la cuantumul 
de 200 lei, apreciat a fi rezonabil în raport de munca depusă, apărările efectuate şi complexitatea 
dosarului, pe cale de consecinţă şi în concordanţă cu dispoziţiile art. 274 alin 1 Cod pr. civ, a obligat 
pârâtele către reclamantă la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând 
onorariu avocat.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs - recurenţii pârâţi MUNICIPIUL 
MANGALIA - PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL MANGALIA şi recurenta reclamantă 
ASOCIAŢIA DE PENSIONARI [...], criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea 
temeiului de drept prevăzut de art.304 pct.5 şi pct.6 Cod.pr.civ. şi art. 20 din Legea nr.554/2004, 
cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Recurenţii pârâţi MUNICIPIUL MANGALIA – prin PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL 
MANGALIA 

1. În privinţa motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.5 Cod pr.civilă, învederează: 
Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune raportat la data îndeplinirii procedurii 

prealabile – 18.11.2011 - şi data înregistrării cererii de chemare în judecată pe rolul instanţei de 
judecată - iniţial la Judecătoria Mangalia în data de 07.11.2011, invocând dispoziţiile art.1 cu 
referire la art.2 alin.1 lit.h şi art.11 din Legea nr.554/2004, arătând că termenul de sesizare al 
instanţei de contencios administrativ este 6 luni, ce curge de la data expirării termenului de 30 zile 
stipulat in art.2 alin. l lit. h din lege. 

Se arată că reclamanta s-a adresat cu o cerere de prelungire a contractului de închiriere în 
data de 28.11.2011, răspunsul la cerere ar fi trebuit comunicat cel târziu până pe data de 29.12.2011, 
iar de la aceasta dată curge termenul de 6 luni prevăzut de art.11 din Legea nr.554/2004, până la care 
trebuia introdusă acţiunea în justiţie, deci cel târziu până la data de 30.06.2012, ori, acţiunea a fost 
promovată la data de 07.11.2012, la mai bine de 4 luni de la expirarea termenului în care trebuia să 
fie promovată acţiunea. 



495 
 

Totodată, susţin recurenţii că reclamanta a formulat ultima cerere de prelungire a 
contractului de închiriere la data de 18.11.2011, iar faptul că nu a primit răspuns, o situează ipotetic 
în situaţia prevăzută de art. 11 alin. l lit. c din lege, ceea ce implică obligativitatea promovării 
acţiunii în contencios administrativ în termen de 6 luni, deci până cel târziu pe 29.06.2012, termen 
depăşit de reclamantă. 

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii este invocată de recurentă prin raportare la solicitarea 
reclamantei din iunie 2012, arătându-se că, în speţă, nu a fost îndeplinită procedura prealabilă, 
partea neadresându-se autorităţii publice cu o cerere având aceleaşi solicitări cu cele din acţiune. 

2. În privinţa motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.6 Cod pr.civilă, învederează:  
"Greşit instanţa de fond a obligat pârâtele să încheie un nou contract de închiriere aferent 

aceluiaşi spaţiu, în aceleaşi condiţii cu cele stabilite iniţial prin contractul de închiriere din anul 
2004, deşi reclamanta a solicitat să se prelungească contractul de închiriere pentru spaţiul din 
Mangalia, …", astfel că instanţa a acordat ceea ce nu s-a cerut, în loc să se pronunţe pe prelungirea 
sau nu a contractului, s-a pronunţat pe o cerere nouă cu care n-a fost investită, respectiv aceea de a fi 
obligaţi la încheierea unui nou contract de închiriere. 

3. În privinţa motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod pr.civilă, învederează:  
"Greşit instanţa de fond a pronunţat hotărârea, ea fiind lipsită de temei legal, fiind dată cu 

încălcarea şi aplicarea greşită a legii” atât timp cât, la data la care reclamanta s-a adresat cu cererea 
de prelungire a contractului de închiriere nr. 4404/2004, acest contract era deja încetat, prin 
ajungerea lui la termen - 30.09.2008, neputându-se prevala de dispoziţiile din acest contract care 
este deja finalizat. 

Astfel, contractul de închiriere nr.4404/13.10.2004 şi-a încetat efectele la data de 
30.09.2008, iar după această dată, nu-şi mai produce nici un efect, sens în care apreciază a fi 
nelegală cererea de prelungire, întemeiată pe dispoziţiile vechiului contract, prelungirea putând fi, 
eventual, solicitată până la expirarea contractului, nu şi după expirarea acestuia, greşit instanţa 
reţinând „tacita relocaţiune”. 

Se arată că recurenţii s-au opus la prelungirea contractului şi la folosirea spaţiului de către 
reclamantă, astfel că nu se poate reţine „tacita relocaţiune”, aspect în raport de care, pentru că 
instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut şi greşit a apreciat în sensul obligării recurentei la 
prelungirea contractului de închiriere, neavându-se în vedere refuzul autorităţii de a încuviinţa 
cererea de prelungire, transmis reclamantei cu răspunsul nr.35402/12.09.2012, solicită admiterea 
recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi, pe cale de consecinţă, respingerea cererii de chemare 
în judecată, ca nefondată. 

Recurenta reclamantă ASOCIAŢIA DE PENSIONARI [...] 
“Greşit instanţa de fond a admis în parte cererea de acordare cheltuieli de judecată în 

cuantum de 1200 lei, reprezentând onorarii avocaţi” în condiţiile în care dosarul se află pe rolul 
instanţelor din anul 2012, fiind reprezentată la fiecare termen de judecată de avocat ales, atât la 
Mangalia, cât şi la Tribunalul Constanţa, avocatul propunând probe şi formulând cereri, precum şi 
concluzii. 

In opinia recurentei reclamante, onorariile avocaţilor au fost rezonabile şi nedisproporţionale 
cu munca depusă şi apărările efectuate, cu complexitatea dosarului şi dificultatea litigiului, mai 
mult, consideră a nu se fi avut în vedere că dosarul trenează pe rolul instanţelor din anul 2012 şi la 
dosar au fost depuse dovezile de plată a onorariului destinat avocaţilor, fapt pentru care solicită 
admiterea recursului, astfel cum a fost formulat. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate şi a probatoriului 
administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii 
recursului formulat de recurenţii pârâţi MUNICIPIUL MANGALIA - prin PRIMAR şi 
CONSILIUL LOCAL MANGALIA, admiţând recursul formulat de recurenta reclamantă 
ASOCIAŢIA DE PENSIONARI [...], cu consecinţa modificării în parte sentinţei recurate, în 
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sensul că se va dispune obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată în sumă totală de 
1200 lei, reprezentând onorariu apărător redactare acţiune plus susţinere şi reprezentare conform 
chitanţei aflată la dosarul Judecătoriei Mangalia şi dosarul Tribunalului Constanţa, menţinând 
celelalte dispoziţii, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită la data de 07.11.2012, de reclamanta ASOCIAŢIA DE 
PENSIONARI [...] MANGALIA, cu soluţionarea cauzei având ca obiect: 

- obligarea pârâţilor să prelungească contractul de închiriere pentru spaţiul din 
Mangalia, …, judeţul Constanţa, compus dintr-o cameră, pentru birou, sală de şedinţă şi 
lucru a comitetului director, o cameră pentru ajutor reciproc şi casieria asociaţiei şi o cameră 
pentru chioşcul alimentar de tip aplecătoare lipită de peretele clădirii; 
- obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată şi daune morale de 30.000 lei, 
datorită obstrucţionării activităţii ASOCIAŢIEI DE PENSIONARI [...] MANGALIA., cu 
motivaţia sus-expusă. 
Prin Sentinţa civilă nr. 533/14.02.2014 Tribunalul Constanţa admite excepţia lipsei 

calităţii procesual pasive invocată de SERVICIUL PUBLLIC ADPP, respingând cererea 
formulată de reclamanta ASOCIATIA DE PENSIONARI [...] în contradictoriu cu această pârâtă, ca 
fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, admiţând în parte 
acţiunea, dispunând obligarea pârâţilor prin Serviciul Public ADPP să încheie contract de închiriere 
aferent spaţiului situat în Mangalia, în suprafaţa de 27,15 mp şi în aceleaşi condiţii stabilite în 
contractul de închiriere nr. 4404/13.10.2004, respingând ca nefondată cererea reclamantei privind 
obligarea pârâtelor la plata sumei de 30.000 lei cu titlu de daune materiale, cu consecinţa obligării 
pârâtelor la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în favoarea reclamantei, pentru 
considerentele relevate. 

Reluând asupra motivelor de recurs, în referire la situaţia de fapt rezultată din speţă, 
Curtea reţine: 

Prin Sentinţa civilă nr.4/J/93/18.01.1993, pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosar 
nr.1/J/1993, s-a dispus în sensul admiterii cererii şi acordării personalităţii juridice ASOCIAŢIEI 
DE PENSIONARI [...] „persoană juridică cu scop nepatrimonial”, ce funcţionează şi a fost 
înfiinţată în baza Legii nr.21/1924 privind înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor, asociaţia având scop 
„non profit” şi fără a avea caracterul unei persoane fizice autorizată de drept privat. 

În aceste condiţii, reţine Curtea că părţile au perfectat contractul de închiriere 
nr.4404/13.10.2004 pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, în baza HCL 
nr.28/23.07.2004, obiectul contractului fiind folosinţa spaţiului situat în Mangalia, …, în 
suprafaţă de 27,15 mp, pe o durată de 4 ani – începând cu data de 01.10.2004 până la 30.09.2008 
– cu posibilitatea prelungirii, fiecare dintre părţi asumându-şi obligaţii reciproce, între care la 
Capitolul IX denumit „Încetarea şi rezilierea contractului” art.10, respectiv art.11, au stipulat: 

„Contractul de închiriere încetează în următoarele condiţii: 
- la expirarea termenului, dacă părţile nu vor conveni să-l prelungească; 
- înainte de expirarea termenului, dacă părţile vor conveni; 
- în caz de dizolvare” 
„Contractul de închiriere se reziliază în următoarele condiţii: 
- nerespectarea oricărei clauze prevăzute în prezentul contract; 
- în cazul neonorării obligaţiilor către administrator de către chiriaş mai mult de 3 

luni; 
- neîndeplinirea uneia din obligaţiile de la art.8 atrage după sine rezilierea de drept 

a contractului de către ADPP, fără hotărâre judecătorească, prezentul contract 
ţinând loc de titlu executoriu, precum şi plata daunelor produse acestuia; 
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- în cazul în care chiriaşul nu va executa una din obligaţiile contractuale ce-i 
revin, prezentul contract este reziliat de drept iar eu, ADPP, am dreptul să cer 
evacuarea sa din spaţiu, fără somaţie, trecerea vreunui termen de judecată”, iar  

la categoria „Clauze speciale” prevăzută în contract în Capitolul XI, art.17, părţile au stipulat: 
”Contractul nu poate fi denunţat unilateral”. 

Recursul promovat de recurenţii pârâţi MUNICIPIUL MANGALIA - prin PRIMAR şi 
CONSILIUL LOCAL MANGALIA 

1. În privinţa motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.5 Cod pr.civilă, ce viza 
„Greşit instanţa de fond a apreciat în sensul respingerii excepţiei prescripţiei dreptului material 
la acţiune şi a excepţiei inadmisibilităţii acţiunii – cu temei de drept indicat dispoziţiile art.304 
pct.5 Cod pr.civilă”, Curtea, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, apreciază în sensul 
respingerii ca nefondat a acestui motiv de recurs, deoarece: 

Probatoriul administrat în cauză face dovada că termenul de sesizare al instanţei de 
contencios administrativ a fost respectat, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de 
fond, în speţă nefiind încălcate dispoziţiile cuprinse în art.1 cu referire la art.2 lit. h şi cu aplicarea 
art.11 din Legea nr.554/2004, atât timp cât termenul de 6 luni prevăzut de lege începe să curgă 
de la date diferite, în funcţie de obiectul acţiunii sau de titularul dreptului la acţiune, ipoteza 
tipică a litigiului administrativ de faţă fiind cea a comunicării răspunsului la multitudinea cererilor 
adresate recurenţilor de către ASOCIAŢIA de PENSIONARI [...] MANGALIA – persoană care s-a 
considerat vătămată prin lipsa unui act administrativ. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că termenul de 6 luni reprezintă regula în materie, de acesta 
beneficiind toate subiectele de drept, fără nicio condiţionare sau limitare, însă cât priveşte 
momentul de la care începe să curgă, Curtea reţine că acesta este influenţat de momentul 
primirii răspunsului la cererea adresată autorităţii, în speţă apreciindu-se că tăcerea autorităţii 
echivalează cu „refuzul nejustificat” de a da curs unei solicitări. 

În sensul celor sus relevate, Curtea reţine că reclamanta ASOCIAŢIA de PENSIONARI [...] 
MANGALIA s-a adresat autorităţii cu o multitudine de cereri, înregistrate la pârâţi, fără a fi 
primit răspuns, situaţie de fapt ce conduce Curtea la concluzia că susţinerile recurenţilor pârâţi sunt 
nefondate, atât sub aspectul excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, cât şi sub cel al 
excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, ce a avut la bază susţinerea privind „lipsa procedurii prealabile”, 
aspect ce este contrazis tocmai de corespondenţa purtată de părţi.  

2. În privinţa motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.6 Cod pr.civilă, ce viza 
"Greşit instanţa de fond a obligat pârâtele să încheie un nou contract de închiriere aferent 
aceluiaşi spaţiu, în aceleaşi condiţii cu cele stabilite iniţial prin contractul de închiriere din anul 
2004, deşi reclamanta a solicitat să se prelungească contractul de închiriere pentru spaţiul din 
Mangalia, …", cu motivaţia în esenţă că astfel, instanţa a acordat ceea ce nu s-a cerut, în loc să se 
pronunţe pe prelungirea sau nu a contractului, pronunţându-se pe o cerere nouă cu care nu a fost 
investită, respectiv aceea de a fi obligaţi la încheierea unui nou contract de închiriere, văzând şi 
dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii acestui motiv de recurs, 
ca nefondat, pentru că: 
 În speţă, Curtea are în vedere contractul intervenit între părţi, clauzele expres prevăzute în 
conţinutul acestuia  - art.10 sus-citat – precum şi faptul că el a încetat de drept la data de 
30.09.2008 prin ajungerea la termen, dar, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de 
fond, prin lăsarea în spaţiu pentru a funcţiona şi după această perioadă, determină concluzia 
aplicabilităţii dispoziţiilor art. 1437 Cod civil vechi, privind tacita relocaţiune.  
 Astfel, potrivit art. 1437 Cod civil Vechi: „După expirarea termenului stipulat prin 
contractul de locaţiune, dacă locatarul rămâne şi e lăsat în posesie, atunci se consideră locaţiunea 
ca reînnoită, efectele ei însă se regulează după dispoziţiile articolului relativ la locaţiunea fără 
termen (C. civ., art.1436, art.1452).” 
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 Cu alte cuvinte, reţine Curtea că urmare analizei dispoziţiilor legale aplicabile speţei, în 
raport cu faptul juridic dedus judecăţii, prin neluarea nici uneia din măsurile posibile de evacuare, a 
intervenit tacita relocaţiune asupra spaţiului în aceleaşi condiţii ca şi cele avute în vedere iniţial, 
astfel încât, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a apreciat în sensul intervenirii unui nou 
raport locativ, valabil de la data de 01.10.2008 şi până la 01.10.2012 şi în continuare, prin 
folosirea spaţiului deţinut iniţial.  
 În raport cu obiectul acţiunii, astfel cum sus a fost redat, reţine Curtea că susţinerile 
recurenţilor privind împrejurarea că instanţa de fond „a acordat ceea ce nu s-a cerut, în loc să se 
pronunţe pe prelungirea sau nu a contractului, pronunţându-se pe o cerere nouă cu care nu a fost 
investită” sunt nefondate, odată ce a fost respectat principiul disponibilităţii părţilor, ce constă în 
posibilitatea acestora de a dispune de obiectul procesului – dreptul material – precum şi de 
mijloacele procesuale de apărare a acestui drept – dreptul procesual.  
 În egală măsură, apreciază Curtea că legal şi temeinic instanţa de fond a înlăturat, cu prilejul 
pronunţării hotărârii, răspunsurile la interogatoriul administrat recurenţilor, ce sunt în totală 
neconcordanţă cu evidenţa înscrisurilor depuse la dosar, cu situaţia locativă şi juridică a imobilului, 
fapt ce într-adevăr este neconcludent şi inutil soluţionării cauzei. 
 Totodată, Curtea are în vedere că soluţia instanţei de fond, legal şi temeinic, în raport de 
petitul acţiunii, a ţinut seamă de HCL nr.126/30.09.2008, emisă de recurenta CONSILIUL LOCAL 
MANGALIA, prin care s-a stabilit înfiinţarea a două cluburi de pensionari în municipiu, unul dintre 
acestea având sediul la adresa contractului de închiriere, precum şi de HCL nr. 5/12.02.1993, emisă 
de recurentă, prin care, luându-se în discuţie situaţia unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, prin art.2 a dispus repartizarea de spaţii de funcţionare către asociaţii, partide politice etc., 
între care şi reclamanta din prezenta cauză, spaţiul vizat fiind cel din municipiul Mangalia, …, în 
suprafaţă de aproximativ 27,15 mp. 

3. În privinţa motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod pr.civilă, ce viza: 
"Greşit instanţa de fond a pronunţat hotărârea, ea fiind lipsită de temei legal, fiind dată cu 
încălcarea şi aplicarea greşită a legii”cu motivaţia în esenţă că operase încetarea contractului de 
închiriere, sub aspectul termenului pentru care el fusese perfectat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod 
pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii acestui motiv de recurs ca nefondat, deoarece: 

Acţiunea dedusă judecăţii este admisibilă, odată ce ASOCIAŢIA DE PENSIONARI [...] 
MANGALIA s-a înfiinţat sub imperiul Legii nr. 21/1924, privind asociaţiile şi fundaţiile, statutul 
său, aşa după cum sus s-a arătat, fiind de „asociaţie non-profit”, neavând caracterul unei persoane 
fizice autorizate de drept privat, astfel încât obligativitatea punerii la dispoziţie a unui spaţiu să 
poată fi circumscrisă unor reguli speciale, instituite în cazul persoanelor juridice de drept privat. 

În raport cu argumentul sus-expus, Curtea apreciază că legal şi temeinic instanţa de fond a 
examinat conţinutul art.32 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor, din care 
rezultă fără putinţă de tăgadă că administraţiile publice locale au obligaţia de a sprijini asociaţiile, 
punându-le la dispoziţie spaţii corespunzătoare funcţionării lor, întocmind la cerere liste de prioritate 
în acest sens, stabilind o chirie minimă, cum de altfel, s-a şi întâmplat. 
 În aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile art.1437 Cod civil vechi, referitoare la 
reînnoirea locaţiunii şi cum în speţă s-a făcut dovada că, deşi contractul a încetat de drept la data de 
30.09.2008 prin ajungerea la termen, partea fiind lăsată în spaţiu pentru a funcţiona şi după această 
dată, Curtea apreciază că a operat tacita relocaţiune, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi 
instanţa de fond, astfel că susţinerile recurenţilor sus-expuse, apar ca fiind nefondate, urmând a fi 
respinse. 

Pentru toate considerentele relevate, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, sub aspectele invocate de recurenţii pârâţi MUNICIPIUL MANGALIA - prin 
PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL MANGALIA văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, 
Curtea apreciază în sensul respingerii recursului ca nefondat, sub toate aspectele. 
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Recursul promovat de recurenta reclamantă ASOCIAŢIA de PENSIONARI [...] 
MANGALIA 

În referire la motivul de recurs ce viza “Greşit instanţa de fond a admis în parte cererea 
de acordare cheltuieli de judecată în cuantum de 1200 lei, reprezentând onorarii avocaţi”, văzând 
şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă Curtea apreciază acest motiv de recurs ca fondat, deoarece: 

Cheltuielile de judecată reprezintă ansamblul sumelor de bani pe care trebuie să le suporte 
părţile în legătură cu activitatea lor procesuală. 
 Potrivit art.274 Cod pr.civilă „Partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să 
plătească cheltuielile de judecată”, legiuitorul având în vedere principiul potrivit căruia acordarea 
cheltuielilor de judecată se bazează pe culpa procesuală a părţii ce a pierdut litigiul. 
 În speţă, constată Curtea că, deşi instanţa de judecată a reţinut culpa procesuală a 
pârâtelor, care a determinat recurenta reclamantă să efectueze cheltuielile aferente judecării cauzei, 
în valoare totală de 1200 lei, conform chitanţelor nr. 499/04.03.2013 şi nr. 6009524/29.10.2012, 
totuşi, a făcut în mod nelegal aplicarea dispoziţiilor art.274 alin.3 Cod pr.civilă, ce fac referire 
la posibilitatea instanţelor de judecată de a mări sau micşora cheltuielile de judecată ce reprezintă 
onorariul de avocat. 
 Astfel, probatoriul administrat în cauză face dovada că apărătorii aleşi ai recurentei 
reclamante ASOCIAŢIA DE PENSIONARI [...] – avocat [...], avocat [...] - prin munca prestată, au 
respectat dispoziţiile procedurale privind formularea întâmpinărilor şi concluziilor scrise, 
prezentându-se la termenele de judecată stabilite în cauză, pentru a reprezenta interesele recurentei, 
iar potrivit dispoziţiilor art.133 alin.1 din Statutul profesiei de avocat „Onorariile se stabilesc 
liber între avocat şi client în limitele legii şi ale statutului profesiei. Este interzisă fixarea de 
onorarii minime recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de 
exercitare a profesiei de avocat sau de către avocaţi”. 
 În aceste condiţii, procedând la examinarea cuantumului onorariului stabilit de părţi, în 
temeiul contractului de asistenţă juridică, Curtea reţine că acesta respectă prevederile 
Statutului profesiei de avocat, respectiv dispoziţiile art.132 alin.1, alin.2 şi alin.3 lit. „c, e, g, h”, 
potrivit cu care:  

„(1) Pentru activitatea sa profesională, avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea 
tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său. 

(2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului. 
(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente: 
a) timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii 

solicitate de client; 
b) natura, noutatea şi dificultatea cazului; 
c) importanţa intereselor în cauză; 
d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să 

accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată 
de client fără investigaţii suplimentare; 

e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea 
avocatului; 

f) conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi 
dificultatea cazului; 

g) avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse 
de avocat; 

h) situaţia financiară a clientului; 
i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze 

pentru a asigura servicii legale performante”. 
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 În acelaşi sens, Curtea reţine că, potrivit art.30 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat „Contractul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit 
sau controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului”, iar în conformitate cu dispoziţiile 
art.94 alin.2 şi alin.3 din Statutul profesiei de avocat „Onorariul se stabileşte prin negociere”, 
astfel că, în mod greşit instanţa de fond a procedat la reducerea cuantumului contravalorii 
onorariului de avocat, pentru că instanţa judecătorească nu se află în situaţia de a stânjeni efectuarea 
contractului de asistenţă juridică şi nici de a-l controla – direct sau indirect – odată ce probatoriul 
administrat în cauză, face dovada că avocaţii şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contract. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că la baza obligaţiei de restituire a cheltuielilor de judecată, stă 
culpa procesuală, respectiv partea din vina căreia s-a purtat procesul trebuie să suporte cheltuielile 
făcute justificat de partea ce câştigă, fiind irelevantă susţinerea „bunei credinţe a părţii care a 
pierdut procesul”, aceasta în condiţiile în care cheltuielile de judecată nu pot fi limitate la 
finalitatea de a constitui o sancţiune procedurală, ele având şi rolul de a despăgubi partea ce 
câştigă. 

În acest context, apreciază Curtea că, faţă de constatarea culpei procesuale a recurenţilor 
pârâţi, în temeiul art.274 Cod pr.civilă, cheltuielile de judecată ar fi trebuit acordate în totalitatea 
lor, existând dovezi la dosar privind efectuarea acestora, cu atât mai mult cu cât instanţa naţională 
trebuia a respecta jurisprudenţa consacrată atât prin hotărârile instanţelor româneşti, precum şi cea 
cuprinsă în hotărârile pronunţate de CEDO – spre exemplificare: Hotărârea din cauza Tudor Tudor 
împotriva României, publicată în M.O. nr.778/2009; Hotărârea din cauza Matiaş împotriva 
României, publicată în MO nr.752/2010; Hotărârea în cauza Turuş împotriva României, publicată în 
MO nr.141/2010, Hotărârea în cauza Faimblat împotriva României, publicată în MO nr.141/2009. 

Concluzionând, văzând dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă şi admiţând recursul formulat 
de recurenta reclamantă ASOCIAŢIA DE PENSIONARI [...], Curtea dispune modificarea în 
parte a sentinţei recurate, în sensul că dispune obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de 
judecată în sumă totală de 1200 lei, menţinând celelalte dispoziţii cuprinse în hotărârea 
recurată. 
 

94. Plata de daune materiale cu titlu de despăgubiri pentru neemiterea certificatului de 
urbanism. 
 

Art. 24 din Legea nr. 554/2004 
Art. 29 din Legea nr. 350/2001 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1011/30.05.2008 a Tribunalului Constanţa s-a dispus obligarea instituţiei 

publice abilitate să emită certificatul de urbanism pentru lucrările pe care urmărea recurenta reclamantă să 
le edifice, sub sancţiunea unei amenzi civile de 20%  din salariul minim brut pe zi de întârziere pentru 
Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, sentinţă rămasă irevocabilă la data de 10.11.2008. 

Suma la care a fost evaluat acest prejudiciu nu are un corespondent real în actele depuse în 
susţinerea acestei pierderi încercate prin neeliberarea certificatului de urbanism, astfel că nu există o 
legătură de cauzalitate între fapta omisivă de a nu se conforma unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, 
pentru care nu se solicită executarea silită, şi prejudiciul pretins.  

Recurenta reclamantă a pretins că despăgubirile solicitate reprezintă cheltuieli efectuate şi profit 
nerealizat. 

 Ori, în privinţa cheltuielilor efectuate, acestea nu au fost dovedite ca fiind executate strict pentru 
proiectul ce urma să fie demarat prin certificatul de urbanism solicitat în cuprinsul dosarului nr. 
2180/118/2008 al Tribunalului Constanţa. 

 
Decizia civilă nr. 413/CA/14.04.2014 

                           Dosar nr. 14654/118/2011 
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 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - secţia contencios administrative şi 
fiscal la data de 21.11.2011 sub nr.14654/118/2011 reclamanta SC [...] SRL a chemat in judecată 
pârâtul PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN solicitând obligarea acestuia la plata sumei 
de 3.000.000 euro, în echivalent lei la momentul plăţii, reprezentând despăgubiri cauzate prin 
neemiterea certificatului de urbanism solicitat prin cererea înregistrată sub nr. 1279/1.02.2008, cu 
titlu de daune materiale-cheltuieli efectuate şi profit nerealizat, cu cheltuieli de judecata. 
  În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat ca intenţionează să construiască un parc 
energetic eolian, in extravilanul comunei Ciocârlia. Întrucât parata nu i-a eliberat în termenul de 30 
zile certificatul de urbanism, s-a adresat instanţei. Prin sentinţa civilă nr. 1012/30.05.2008 instanţa a 
obligat pârâtul ca in 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii să emită actul administrativ 
solicitat prin cererea nr.1279/1.02.2008, precum si să  plătească o amendă civilă de 20% din salariul 
minim brut pe economie, pe zi de întârziere. Recursul formulat împotriva acestei sentinţe a fost 
anulat ca netimbrat. 
 Având în vedere ca până la momentul introducerii prezentei acţiuni pârâtul nu a emis încă 
actul administrativ solicitat, apreciază ca este îndreptăţită la despăgubiri. 
 În drept, cererea a fost întemeiată pe art.998-999 Cod civil. 
 Prin încheierea de şedinţă din data de 26.01.2012, dat fiind temeiul de drept al cererii, 
instanţa a admis excepţia necompetentei funcţionale a secţiei de contencios şi a trimis cauza secţiei a 
II - a  a Tribunalului Constanţa. 
 Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a 
semnatarului cererii, excepţia inadmisibilităţii acţiunii motivată pe considerentul că nu s-a formulat 
procedura prealabilă conform art.720 ind.1 Cod proc.civila, excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive motivată de împrejurarea ca acesta nu poate avea calitate procesuala pasiva decât în anumite 
situaţii speciale reglementate de Legea nr.50/1991 sau legea 554/2004. 

La data de 08.05.2012 reclamanta a formulat precizări la acţiune cu privire la temeiul de 
drept, arătând că îşi întemeiază acţiunea pe disp. art.24 alin.2 teza a II a si art.25 din legea nr. 
554/2004. În temeiul art.16 alin.1 din legea nr.554/2004 a solicitat să se judece în contradictoriu şi 
cu persoanele fizice [...] şi [...]. 

La termenul din data de 06.06.2012 pârâtul Președintele Consiliului Județean a formulat o 
nou întâmpinare prin care a arătat că în raport de temeiul juridic al cererii introductive, competenţa 
funcţionala aparţine secţiei comerciale, independent de noul temei juridic invocat în precizările 
formulate, şi ca atare se impune timbrarea cererii la valoare. A invocat totodată excepţia tardivităţii 
formulării acţiunii în raport de temeiul juridic modificat. 
 Prin încheierea din data de 06.06.2012 secţia a II-a a admis excepţia  necompetenţei 
funcţionale şi a trimis cauza la secţia de contencios, înaintând totodată cauza la preşedintele instanţei 
pentru soluţionarea conflictului. 

Prin încheierea din 27 iulie 2012 s-a stabilit competența funcţională în favoarea secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal. 

La termenul din data de 13.09.2012 reclamanta şi-a mărit câtimea obiectului cererii, arătând 
ca înţelege să solicite despăgubiri în cuantum de 101.530.168 lei, echivalentul a 22.662.984 euro, 
reprezentând profit nerealizat ca urmare a neexecutării în termen a dispoziţiilor instanţei şi a 
neemiterii certificatului solicitat. La această sumă se adaugă sumele calculate de la înregistrarea 
acţiunii, estimate la 6.113.448 euro sau 27.388.247 lei. 

In motivare a arătat că, având în  vedere ca Parcul eolian ce urma sa fie edificat cuprindea 14 
generatoare eoliene de 2,3 MW, va avea o producţie anuala de 536.666 euro/an/centrala. Pentru 
parcul întreg producţia va fi de 7.513.324 euro. 
 La termenul din data de 24.01.2013 reclamanta a înştiinţat instant că drepturile şi obligaţiile 
procesuale privind litigiile pendinte au fost transferate către SC [...] SRL societate înfiinţată ca 
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urmare a procesului de divizare, astfel cum reiese din pct.VIII al proiectului de divizare al societăţii 
SC [...] SRL din data de 26.03.2012. 
 Instanţa a luat act de precizările formulate şi a dispus citarea în cauză a SC [...] SRL. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 21.03.2013 instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia 
lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Preşedintele Consiliului Judeţean Constanta, a respins ca 
neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi excepţia tardivităţii formulării acţiunii. 

Prin sentinţa civilă nr.437 din 31 octombrie 2013, Tribunalul Constanţa, Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a respins ca neîntemeiată cererea modificată şi precizată formulată de 
reclamanta SC [...] SRL, în contradictoriu cu pârâţii PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 
CONSTANŢA, şi [...]. 

Pentru a pronunţa în acest sens prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr.1012 din 30.05.2008 pronunţată de Tribunalul Constanta a fost admisa 

acţiunea formulată de SC [...] SRL si SC [...] SRL în contradictoriu cu Preşedintele Consiliului 
Judeţean Constanța şi a fost obligat pârâtul la emiterea certificatului de urbanism solicitat prin 
cererea nr.1279/1.02.2008. Sentinţa a rămas irevocabilă la data de 16.01.2009 prin anularea 
recursului ca netimbrat. 

Conform  art. 24 din Legea nr.554/2004 - forma în vigoare la data formulării acţiunii - (1) 
Dacă in urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să 
modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni 
administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut in 
cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii 
irevocabile a hotărârii. 
(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, 
după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de 
întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere. 

Constată instanţa că pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, prin sentinţa civilă 
invocată a fost obligat la emiterea unui certificat de urbanism. 

Potrivit art. 29. alin. (1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului „Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care 
autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi 
tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare 
ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii. 
  Alin.(4) al aceluiaşi articol prevede că „Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de 
executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare.” 
 Faţă de prevederile legale privitoare la natura certificatului de urbanism şi faptul ca acesta nu 
conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, instanţa apreciază ca acordarea unor 
despăgubiri constând în profitul nerealizat din neexecutarea unui Parc eolian este neîntemeiata. 

Şi în condiţiile în care pârâtul ar fi emis certificatul de urbanism, faţă de natura acestuia de 
act de informare, reclamantul nu avea certitudinea ca s-ar fi emis şi autorizaţia de construire a 
parcului eolian, pentru a invoca despăgubiri rezultate din exploatarea Parcului eolian prin profitul 
nerealizat. 
 Prejudiciul invocat de reclamant în susţinerea cererii, are caracter pur ipotetic, câta vreme în 
cauza nu a fost emisa o autorizaţie de construire. 

Între lipsa certificatului de urbanism şi profitul nerealizat din neexecutarea unui Parc eolian 
nu există o legătură de cauzalitate directă, aceasta fiind dată doar de existența autorizaţiei de 
construire.  
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat recurs reclamanta  SC [...] SRL 
criticând-o în temeiul art.304 pct. 9, art.304 indice 1 Cod procedură civilă pentru următoarele 
considerente:  
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 Certificatul de urbanism solicitat nu a fost emis în termenul legal de 30 de zile astfel, cum  
acesta  este impus de art.2 lit. h din Legea  nr. 554/2004 şi de art.6 alin.2 din Legea  nr.50/1991. 
 Prin sentinţa civilă nr.1011/30.05.2008 Tribunalul Constanţa, a  obligat  pârâtul ca în termen 
de 5 zile de la data rămânerii irevocabile a sentinţei să emită actul administrativ obligând-o şi la 
plata amenzii civile de 20% din salariul minim brut pe economie/zi întârziere. Sentinţa a rămas 
irevocabilă încă din data de 10.11.2008, prin anularea recursului formulat de Preşedintele 
Consiliului  Judeţena Constanţa, cu toate că i s-a aplicat amenda civilă, pârâtul nu a înţeles să se 
conformeze  celor impuse de instanţa de judecată şi de dispoziţiile legii, cu rea credinţă refuzând 
îndeplinirea obligaţiilor sale legale. 

Nici până în prezent intimaţii nu au emis actul administrativ solicitat. deşi pentru alte 
societăţi solicitate s-au emis acte administrative similare. 

Mai mult, intimaţii nu au comunicat vreun refuz de emitere a actului administrativ sau vreo 
neconformare a reclamantei faţă de solicitarea de emitere a certificatului de urbanism, sens în care în 
mod evident suntem în faţa unui abuz al autorităţii publice, abuz ce trebuia sancţionat nu numai prin 
aplicarea unuei amenzi civile, care în concret nu îl determina să execute obligaţia sa, ci prin 
obligarea la plata unor despăgubiri. 

Ceea ce nu s-a analizat pe fondul cauzei sunt natura despăgubirilor solicitate. 
Astfel, prin cererea introductivă reclamanta a învederat natura acestor despăgubiri ca 

reprezentând cheltuieli efectuate şi profit nerealizat. 
 Pentru elucidarea aspectelor referitoare la profitul nerealizat menţionează reclamanta că 
procedura de  obţinere a profitului în ceea ce priveşte activitatea cu energie regenerabilă se poate 
realiza în trei moduri. 

Un prim mod este reprezentat de vânzarea proiectului de realizare a parcului eolian, preţul 
vânzării proiectului fiind stabilit în funcţie de capacitatea de producţie a parcului eolian. 
 Un al doilea mod este reprezentant de procedura efectivă a energiei regenerabile, la 
momentul când parcul eolian este finalizat. 
 Cea de-a treia situaţie este o combinaţie a celor două în care profitul este dat de preţul de 
vânzare a proiectului pentru constituirea parcului eolian, preţ de vânzare care este reprezentat printr-
o sumă fixă şi din cota parte a producţiei de energie regenerabilă. 

Prejudiciul reclamantei a fost reprezentat de imposibilitatea de înstrăinare a proiectului 
parcului eolian, ca urmare a neemiterii certificatului de urbanism. 

Susţine recurenta acest prejudiciu şi prin prisma faptului că societatea, ca şi alte societăţi din 
grup a efectuat înstrăinări de proiecte similare în alte localităţi, ocazie cu care a încasat  preţul 
vânzării acestor proiecte. 
 În urma emiterii certificatului de urbanism, societatea recurentă urma să realizeze  proiectul  
ca atare al parcului eolian, având o promisiune  fermă din partea contractului că va achiziţiona 
proiectul eolian odată acesta fiind  finalizat. 
 Lipsa nejustificată a certificatului de urbanism a dus în mod evident la  pierderea 
oportunităţii de a obţine preţul vânzării proiectului, situaţie care în mod evident a atras prejudicierea 
societăţii reclamante. 
 În atare situaţie, neemiterea certificatului de urbanism a fost prejudiciantă pentru societatea 
reclamantă, independent  calitatea acestuia de a fi doar un act de informare. 
 Pe de altă parte admiterea  cererii reclamantei va constitui un nod legal şi eficace de 
constrângere a autorităţii publice să îşi execute obligaţiile legale şi în viitor şi va reprezenta un nod 
legal de a o obliga pe acesta să se conformeze legii. 
 Consideră recurenta că numai obligarea acesteia la plata unei despăgubiri va reprezenta 
rezultatul unui demers judiciar corect finalizat. 
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 Pe de altă parte, despăgubirile solicitate nu reprezintă, în opinia recurentei doar un mijloc 
concret de constrângere, cu şi un mijloc de acoperire a prejudiciului încercat de societatea 
reclamantă, prin refuzul eliberării actului administrativ. 
 Astfel, prejudiciul încercat de societatea recurentă se încadrează în cheltuielile efectuate cu 
proiectarea în vederea realizării parcului eolian dar şi în beneficiul nerealizat ca urmare a 
imposibilităţii dezvoltării proiectului propus. 
 Prejudiciul încercat este cert şi determinabil, cunoscut fiind şi faptul că societatea recurentă a 
realizat proiecte de asemenea natură sens în care exista indicii de referinţă corecţii pentru stabilirea 
valorii prejudiciului. 
 Dispoziţiile art.24 din Legea nr.554/2005 în redactarea de la data introducerii acţiunii sunt în 
sensul: „în cazul în care terenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, 
după caz, persoanei obligate o amendă de  20% din salariul minim brut pe economie pe zi de 
întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru  întârziere”. 
 Redactarea textului vizează în mod evident despăgubirile ce se acordă reclamantului pentru 
acoperirea prejudiciului încercat pentru neexecutarea în termen a obligaţiei legale de emitere a 
actului administrativ, redactarea vizând în mod evident acoperirea prejudiciului pentru beneficiul 
nerealizat. 
 Pentru toate aceste considerente, solicită admiterea recursului cu consecinţa modificării în tot 
a sentinţei recurate, în sensul obligării intimaţilor la acoperirea despăgubirilor pentru prejudiciile 
cauzate, constând în neemiterea certificatului de urbanism solicitat. 
 Curtea, examinând recursul prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor art. 3041 

VCPC, reţine caracterul său nefondat pentru următoarele considerente: 
  Cererea de chemare în judecată formulată de recurenta reclamantă a vizat obligarea 
intimatului pârât Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa la plata unei sume de bani cu titlul de 
despăgubiri pentru neemiterea certificatului de urbanism solicitat prin cererea nr. 1279/01.02.2008, 
reprezentând daune materiale (cheltuieli efectuate şi profit nerealizat).  

 Respingând cererea de chemare în judecată ca nefondată, prima instanţă a reţinut incidenţa 
dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 554/2004, precum şi a prevederilor art. 29 din Legea nr. 350/2001. 

Despăgubirile solicitate pentru întârzierea în executarea unei hotărâri definitive şi irevocabile 
în materia contenciosului administrativ pot fi acordate în condiţiile în care acestea sunt dovedite, 
ceea ce presupune probarea unei legături de cauzalitate între prejudiciul reclamat şi fapta de natură 
omisivă de a nu aduce la îndeplinire cuprinsul hotărârii judecătoreşti în termenul stabilit sau, în lipsa 
unui termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. 

Prin sentinţa civilă nr. 1011/30.05.2008 a Tribunalului Constanţa s-a dispus obligarea 
instituţiei publice abilitate să emită certificatul de urbanism pentru lucrările pe care urmărea 
recurenta reclamantă să le edifice, sub sancţiunea unei amenzi civile de 20%  din salariul minim brut 
pe zi de întârziere pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, sentinţă rămasă irevocabilă la 
data de 10.11.2008. 

Curtea reţine că demersurile efectuate de SC [...] SRL (ca persoană îndreptăţită, anterior 
constatării transmiterii calităţii procesuale active către SC [...] SRL, prin încheierea de şedinţă din 
21.03.2013 a Tribunalului Constanţa), nu privesc punerea în executare a titlului executoriu din 2008, 
ci alte hotărâri judecătoreşti ulterioare acestui moment.  

 Fără a dovedi stăruinţă în punerea în executare a acestei hotărâri judecătoreşti, recurenta 
reclamantă nu poate pretinde că i s-a cauzat un prejudiciu care derivă doar din pasivitatea instituţiei 
publice obligate la emiterea actului premergător obţinerii autorizaţiei de construire. 

 Totodată, se constată că suma la care a fost evaluat acest prejudiciu nu are un corespondent 
real în actele depuse în susţinerea acestei pierderi încercate prin neeliberarea certificatului de 
urbanism, astfel că nu există o legătură de cauzalitate între fapta omisivă de a nu se conforma unei 
hotărâri judecătoreşti irevocabile, pentru care nu se solicită executarea silită, şi prejudiciul pretins.  
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Recurenta reclamantă a pretins că despăgubirile solicitate reprezintă cheltuieli efectuate şi 
profit nerealizat. 

 Ori, în privinţa cheltuielilor efectuate, acestea nu au fost dovedite ca fiind executate strict 
pentru proiectul ce urma să fie demarat prin certificatul de urbanism solicitat în cuprinsul dosarului 
nr. 2180/118/2008 al Tribunalului Constanţa. 

 Profitul nerealizat a fost explicat de recurenta reclamantă prin imposibilitatea sa de 
înstrăinare a parcului eolian, ca urmare a neemiterii certificatului de urbanism. 

 Ori, din examinarea contractului de achiziţie depus la dosar, Curtea observă că obiectul 
acestei înţelegeri îl constituie vânzarea unor părţi sociale, al căror transfer nu este condiţionat de 
emiterea certificatului de urbanism pentru care SC [...] SRL a obţinut concursul forţei coercitive a 
instanţei de contencios administrativ. 

Prin urmare, solicitarea recurentei reclamante de despăgubiri, în cadrul prezentei acţiuni, 
pentru repararea unui prejudiciu care se fundamentează pe beneficii viitoare şi  incerte, fără a dovedi 
existenţa neîndoielnică a sumelor pretinse, este nefondată, soluţie pe care, în mod temeinic şi legal, a 
pronunţat-o şi judecătorul fondului.  

 În raport de aceste considerente, constatând că în calea de control judiciar nu s-au depus 
înscrisuri care să releve o altă situaţie de fapt decât cea avută în vedere de prima instanţă, Curtea, în 
raport de dispoziţiile art. 3041 VCPC, coroborate cu cele ale art. 312, alin.(1) VCPC, va respinge 
recursul declarat de reclamanta SC [...] SRL împotriva sentinţei civile nr. 437/31.10.2013 a 
Tribunalului Constanţa ca nefondat. 
 

95. Reziliere contract de închiriere. Producerea unei tulburări de fapt, nu de drept. 
Critică întemeiată referitoare la nemotivarea hotărârii în raport de capătul de cerere privind 
acordarea de despăgubiri urmare rezilierii contractului 

 
Art. 1793 şi 1794 alin.2 Cod civil 

 
Prin tulburare de drept se înţelege tulburarea exercitată prin existența unei acţiuni in justiţie (cerere 

de chemare in judecată) introdusă împotriva locatarului care ar putea să aibă ca efect pierderea folosinţei 
locatarului, neexistând  dovada unei astfel de acţiuni in justiţie. 

Instanţa de fond a greşit deoarece, pe de o parte nu ne aflăm în faţa unei tulburări de drept, ci a unei 
tulburări de fapt (chiar nedovedite) insă pentru care potrivit art. 1792 locatorul nu este ţinut să răspundă. 

Potrivit art. 1793 C.civ., locatorul nu este ţinut să îl garanteze pe locatar de tulburarea cauzată prin 
fapta unui terţ care nu pretinde vreun drept asupra bunului, afară numai dacă tulburările începute înaintea 
predării bunului îl împiedică pe locatar să îl preia, caz în care dispoziţiile art. 1794 alin.2 sunt aplicabile. 

Potrivit art. 1794 alin.2 C.civ. teza finală, dacă tulburarea este atât de gravă încât, dacă ar fi 
cunoscut-o, locatarul nu ar fi contractat, el poate rezilia contractul în condiţiile legii. 

Prin urmare, în cauză este incidentă ipoteza reglementată de dispoziţiile art. 1793 C.civ. şi 1794 
alin.2 C.civ, locatorul răspunzând pentru tulburarea de fapt care împiedică predarea bunului a cărui 
folosinţă s-a transmis. 

 
Decizia civilă nr. 584/CA/22.05.2014 

                           Dosar nr. 9343/118/2012 
 

Prin Sentinţa civilă nr. 230 din 28 ianuarie 2014 pronunţată în dosar nr. 9343/118/2012, 
Tribunalul Constanţa a dispus respingerea acţiunii  precizate  promovată de reclamanta SC [...] SRL, 
ca nefondată şi admiterea  acţiunii  precizate  promovată de reclamanta SC [...] SRL. 
 Totodată, a fost respinsă acţiunea reconvenţională promovată de pârâta [...], în contradictoriu 
cu SC [...] SRL, ca nefondată şi s-a dispus rezilierea contractului de închiriere nr.1521/02.03.2012 
încheiat între reclamanta SC [...] SRL şi pârâta [...], cu consecinţa obligării  pârâtei [...] la plata către 
reclamantă a sumei de 911.396 lei cu titlu de despăgubiri şi a sumei de 12.517,72 lei, reprezentând 
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cheltuieli de judecata aferente prezentei cereri - taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu expert, 
onorariu avocaţial, reţinând în esenţă următoarele :  

Din analizarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, s-a reţinut că între reclamanta şi pârâta 
ABADL a fost încheiat contractul de închiriere nr.1521/02.03.2012, având ca obiect transmiterea 
dreptului de folosinţă asupra cuvetei lacului Hagieni, in suprafață de 980.000 mp, pentru 
desfăşurarea activităţii de acvacultură, pe o durată de 5 ani.  

In raport cu prevederile contractuale a constatat instanţa de fond că în speţă susţinerile 
dezvoltate de către reclamantă în contradictoriu cu pârâta Administraţia  Naţională Apele Romane 
sunt nefondate, între reclamantă şi aceasta pârâta neexistând un raport juridic direct, sens în care 
aceasta pârâta nu este ţinută să răspundă la pretenţiile invocate de către reclamanta in cadrul 
prezentei cauze. S-a avut în vedere faptul că semnatara contractului, pârâta ABADL, în raport de 
prevederile OUG nr.107/2002, are capacitatea administrativa de a încheia acte juridice in nume 
propriu. Pentru aceste considerente se va dispune respingerea acţiunii promovata de către 
reclamanta, in contradictoriu cu parata ANAR, ca nefondată. 

În ceea ce priveşte susţinerile reclamantei, în raport de probele administrate in cauză – 
înscrisuri şi interogatoriul paratei ABADL, s-a constatat că acestea sunt fondate, parata fiind in 
culpă în ceea ce priveşte executarea conformă a obligaţiilor asumate prin convenţia încheiată intre 
părţi, sub aspectul respectării prevederilor art.1 si art.12 lit.b din convenţie, respectiv “de a garanta 
reclamantei liniştită si utila folosita a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător fată de locatar 
pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului.” 

În acest sens s-a luat în considerare de către instanţa faptul că folosinţa bunului ce a făcut 
obiectul contractului i-a fost îngrădita in totalitate reclamantei de către un terţ SC [...], SRL, parata 
nerealizându-și până la data sesizării instanţei şi nici pe parcursul cercetării judecătoreşti obligaţia 
de a pune la dispoziţia reclamantei in mod efectiv bunul închiriat. 

Pentru aceste considerente, în raport de prevederile art.12 lit.b si art.22 din convenţia 
încheiată între părţi, precum şi in raport de prevederile art.1350 alin.1 si art.1549 C.civil, s-a dispus 
rezilierea contractului de închiriere nr.1521/02.03.2012 încheiat între reclamanta SC [...] SRL si 
pârâta [...], din culpa exclusivă a pârâtei. S-a avut în vedere şi faptul ca evicţiunea invocată in cauza 
de către pârâta nu este de natură să conducă la exonerarea acesteia de răspunderea contractuala 
asumată in condiţiile in care, prin art.12 lib.b din convenţie, pârâta, în mod expres s-a obligat la 
garantarea pentru evicţiune in ce priveşte folosită bunului de către reclamantă. 

Sub aspectul acţiunii reconvenţionale promovate de către pârâtă s-a constatat că aceasta este 
nefondată,  în speţă fiind incidentă excepţia de neexecutare a obligaţiei de plată a chiriei asumată de 
către reclamantă in condiţiile in care, pârâta nu şi-a executat obligaţia de a asigura reclamantei 
folosinţa bunului închiriat. S-a reţinut că faptul evicţiunii s-a constatat de către parata la data de 
05.04.2012, in urma controlului efectuat la cererea reclamantei, iar factura invocata in cauza, a cărei 
neplata constituie motivul solicitării de reziliere a contractului din culpa reclamantei, a fost emisa la 
data de 02.07.2012, respectiv  ulterior neexecutării obligaţiei asumate de către pârâtă. 

Pentru aceste considerente a fost respinsă ca nefondată acţiunea reconvenţională promovată 
de către parata ABADL.  

Pentru acoperirea integrala a prejudiciului suferit de către reclamantă ca urmare a măsurii 
rezilierii contractului ce va fi dispusă in cauză, instanţa de fond a dispus  obligarea pârâtei ABADL 
la plata sumei de 911.396 lei cu titlu de despăgubiri, determinată prin lucrarea tehnică efectuată in 
cauză, instanţa luând act de precizarea acţiunii principale, in sensul reducerii pretenţiilor solicitate 
de către reclamantă.  

Pentru a dispune aceasta măsura instanţa de fond a avut  in considerare prevederile art.21 
alin.1 din convenţia încheiată intre părţi, prin care “neexecutarea (…) obligațiilor asumate de către 
una dintre părți dă dreptul părții lezate (….) să pretindă daune interese”, precum şi prevederile 
art.1531 C.civil, ce consacră principiul reparării integrale a prejudiciului. 
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In baza art.274 C.proc.civilă, reţinând culpa procesuală a paratei ABADL, instanţa a  obligat  
pe aceasta la plata către reclamantă a sumei de 12.517,72 lei reprezentând cheltuieli de judecată, 
constând in : taxă judiciară de timbru, in cuantum de 3752,72 lei, timbru judiciar, in cuantum de 10, 
onorariu expert, in cuantum de 4755 lei si onorariu avocaţial, in cuantum de 4000 lei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs ABADL, criticând-o pentru netemeinicie şi 
nelegalitate, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Instanţa de fond a dat o greşită dezlegare prevederilor art. 1792 Cod Civil, făcând gravă 
confuzie intre tulburarea de drept şi tulburarea de fapt. 

Locatorul nu este ţinut să garanteze pe locatar de tulburarea cauzată prin fapta unui terţ care 
nu tinde vreun drept asupra bunului, afară numai dacă tulburările începute înaintea predării bunului 
îl împiedică pe locatar sa îl preia, caz in care prevederile art. 1794 alin. 2 sunt aplicabile".  

Regulile din materia locaţiunii din Noul Cod Civil sunt foarte clare. Locatorul, in speţă 
ABADL, nu răspunde pentru tulburările de fapt. Intimata SC [...] SRL a reclamat faptul că nu poate 
desfăşura activitate pe cuveta Lacului Hagieni având in vedere că există o altă societate amplasată 
pe aceeaşi baltă. Instanţa a făcut abstracţie de procesul verbal de punere în posesie a locatarului SC 
[...] SRL din data de 12.03.2012 din care rezultă că "s-a procedat la predarea suprafeţei de 980.000 
mp ce reprezintă Cuveta Lacului Hagieni''. 

În aceste condiţii, este evidentă punerea în posesie asupra bunului la momentul 12.03.2012. 
Astfel, ceea ce contează in materia locaţiunii este dacă s-a produs faptul predării primirii 

bunului ce face obiectul contractului conform art. 1792. 
După acest moment locatorul ABADL răspunde doar pentru tulburarea de drept şi nu pentru 

tulburarea de fapt.  
Acesta este aspectul cel mai important de care instanţa de fond a făcut abstracţie. Reclamanta 

a făcut vorbire despre producerea unei tulburări de fapt, dar nu a făcut dovada acesteia. Aceasta era 
obligată să formuleze o plângere penală sau să se adreseze în vreun fel organelor statului care aveau 
obligaţia să o apere in condiţiile in care a avut folosinţa bunului  închiriat in urma procesului verbal 
de punere in posesie, aşa cum s-a  arătat.  

Tulburarea de fapt se raportează atât la faptele terţilor, precum și la faptele locatorului. 
Potrivit prevederilor legale, locatorul este dator să se abţină de la orice fapt care ar împiedica, 
diminua sau stânjeni folosinţa utilă şi liniştită a bunului. Se înţelege aici orice fel de acţiune din 
partea unui terţ fie că invocă un drept sau nu asupra bunului dar care se concretizează prin acţiunea 
exercitată cu violenţă sau ameninţare şi care-1 împiedică pe locatar la folosinţa asupra bunului. 

Prin tulburare de drept se înţelege tulburarea exercitată prin existența unei acţiuni in justiţie 
(cerere de chemare in judecată) introdusă împotriva locatarului care ar putea să aibă ca efect 
pierderea folosinţei locatarului, neexistând  dovada unei astfel de acţiuni in justiţie. 

În concluzie, instanţa de fond a greşit deoarece, pe de o parte nu ne aflăm în faţa unei 
tulburări de drept, ci a unei tulburări de fapt (chiar nedovedite) insă pentru care potrivit art. 1792 
locatorul nu este ţinut sa răspundă. 

Instanţa a făcut o gravă confuzie şi nu a interpretat corect situaţia de fapt. Există trei lacuri 
unul în continuarea celuilalt, formate pe acelaşi curs de apă: Hagieni, Limanu și Mangalia. 

Obiectul contractului ABADL cu societatea reclamantă l-a constituit Lacul Hagieni, pe când 
obiectului contractului SC [...] SRL cu ANPA 1-a constituit Lacul Limanu, rezultând că nu este 
îndeplinită nici cea de a doua condiţie a art. 1793 Cod Civil cu privire la pretinderea unui drept 
asupra bunului închiriat, deoarece sunt doua bunuri diferite. 

Rezultă astfel că ne aflăm în faţa unei tulburări de fapt exercitată de un terţ care în realitate 
nu pretinde nici un drept asupra bunului închiriat.  

Instanța de fond a respins în mod greşit cererea reconvenţională prin care s-a  solicitat  a se 
dispune  rezilierea contractului de închiriere: 
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Un contract se încheie, in mod firesc, plecând de la buna-credinţă a părţilor, în scopul ducerii 
la bun sfârşit al acestuia, adică părţile au in vedere şi fac tot ce pot pentru executarea întocmai a 
obligaţiilor asumate prin contract. Cu toate că intimata a invocat împrejurarea că ABADL nu şi-a 
respectat obligaţiile contractuale asumate, solicită a se constata buna-credinţă a ABADL în derularea 
relaţiilor contractuale precum şi faptul că şi-a îndeplinit întocmai obligaţiile contractuale asumate. 

Astfel, ABADL şi-a îndeplinit obligaţia principală faţă de locatar de a preda bunul care face 
obiectul contractului de închiriere. Punerea în posesie a locatarului s-a realizat în data de 
12.03.2012, procesul-verbal de punere în posesie fiind semnat fără obiecţiuni de către S.C. [...] 
S.R.L. 

În condiţiile in care locatarul a semnat contractul de închiriere şi a intrat in posesia bunului 
închiriat la data de 12.03.2012, acesta avea obligaţia de a-şi respecta obligaţiile contractuale 
asumate. 

Astfel, conform art. 8 din contract, locatarul avea obligaţia "de a achita factura fiscală in 
termen de 15 zile de la recepţionarea facturii", obligaţie pe care nu a înţeles să o respecte. 
          S-au emis în acest sens facturile fiscale nr. …/12.07.2012, scadentă pe 27.07.2012 şi 
…/10.09.2012, scadentă pe 25.09.2012. Pentru nerespectarea acestei obligaţii de plată, instituţia 
recurentă a executat garanţia de buna execuţie, conform prevederilor contractuale. Conform art. 16 
din contractul de închiriere, reclamanta avea obligaţia de a reconstitui la valoarea iniţiala garanţia de 
buna execuţie in termen de 15 zile de la data executării, sub sancţiunea rezilierii de drept a 
contractului, obligaţie pe care nu a îndeplinit-o. 

Având in vedere situaţia de fapt prezentată şi dispoziţiile legale pertinente, recurenta susţine 
că societatea [...] SRL nu şi-a îndeplinit obligaţia principală de plată a chiriei astfel cum a fost 
aceasta prevăzută în contract şi că nu şi-a îndeplinit nici obligaţia de a reconstitui garanţia de buna 
execuţie la valoarea iniţială, drept pentru care instanţa de fond a respins în mod greşit cererea 
reconvenţională prin care s-a solicitat să se dispună rezilierea contractului de închiriere. 

Hotărârea nu este corespunzător motivată. Instanţa de fond era datoare să analizeze fiecare 
punct al obiecţiunilor formulate de către ABADL la raportul de expertiză şi să arate argumentele de 
fapt şi de drept pentru care îl admite sau respinge. Chiar dacă a achiesat întru totul la concluziile 
raportului de expertiză, instanţa de fond era datoare să arate punctual motivele de fapt şi de drept 
pentru care a înlăturat fiecare din criticile formulate de către ABADL împotriva raportului de 
expertiza. 

Potrivit art. 425 NCPC, hotărârea va cuprinde expunerea situaţiei de fapt reţinută de instanţă 
pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se 
atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au turat cererile părților. 

O hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în motivarea sa argumentele pro și contra care 
au format, în fapt şi in drept, convingerea instanţei cu privire la soluţia pronunţată, argumente care, 
în mod necesar, trebuie să se raporteze, pe de o parte, la susţinerile și apărările părţilor, iar, pe de 
altă parte, la dispoziţiile legale aplicabile raportului juridic dedus judecăţii, in caz contrar fiind 
lipsită de suport probator şi legal şi pronunţată cu nerespectarea prevederilor art. 425 NCPC. 

Motivarea este aşadar un element esenţial al unei hotărâri judecătoreşti, o puternică  garanţie 
a imparţialităţii judecătorului şi a calităţii actului de justiţie, precum şi o premisă  a exercitării 
corespunzătoare de către instanţa superioara a atribuţiilor de control judiciar de legalitate şi 
temeinicie. Obligativitatea motivării hotărârilor judecătoreşti constituie o condiţie a procesului 
echitabil, exigența art. 21 alin. 3 din Constituţia României şi art. 6 1 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului și libertăţilor fundamentale. 

Indiscutabil, orice parte în cadrul unei proces are dreptul să prezinte judecătorului 
observaţiile şi argumentele sale şi de a pretinde organului judiciar să le examineze pe acestea în mod 
efectiv. Dreptul la un proces echitabil, prin urmare, nu poate fi considerat efectiv decât dacă 
observaţiile părţilor sunt corect examinate de către instanţa, instanţă care are în mod necesar 
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obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi elementelor  de probă,  
cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa. 

Pe de altă parte, nemotivarea unei hotărâri judecătoreşti echivalează practic cu soluţionarea 
procesului fără a intra în fondul acţiunii, de natură prin urmare să justifice casarea cu trimitere spre 
rejudecare. Într-adevar, atâta timp cât în considerente instanţa nu analizează probele care au fost 
administrate, nu stabileşte împrejurările de fapt esenţiale in cauza, nu evocă normele substanţiale si 
procedurile incidente si aplicarea lor in speţa, soluţia exprimata prin dispozitiv rămâne nesusţinută şi 
pur formală, nefiind corolarul motivelor ce o preced. O astfel de hotărâre devine arbitrară şi nu 
permite exercitarea controlului judiciar, obligând la o casare cu trimitere chiar dacă, strict teoretic, 
instanţa s-a pronunţat pe "fond". 

Instanţa de fond, în mod total nelegal, a respins obiecţiunile formulate împotriva raportului 
de expertiză prin care s-a arătat că expertul a fost părtinitor şi a favorizat în mod evident reclamanta, 
cât şi solicitarea de efectuare în litigiu a unui raport de contraexpertiză judiciară, probă la care 
susţine a fi îndreptăţiţi din moment ce s-au  contestat în cea mai mare parte concluziile primului 
raport de expertiza tehnică. 

Proba solicitată era cu atât mai necesară cu cât în litigiu era  vorba de o sumă mare, care 
trebuia să responsabilizeze, pentru ca executarea ei este de natură a perturba grav activitatea 
instituţiei. 

Argumentul cu care instanţa de fond a respins această probă legală nu este justificat din 
moment ce nu a făcut o argumentare proprie, a achiesat întrutotul la concluziile expertei, fără a arăta 
motivele de fapt şi de drept pentru care nu a reţinut apărările sale. Judecătorul fondului nu a analizat, 
în mod efectiv, argumentele invocate, nu a procedat la o înlăturare, motivat şi argumentat, în mod 
explicit, a susţinerilor din întâmpinare şi nici nu a prezentat, în concret, motivele de fapt si de drept 
care au format convingerea sa. Chiar dacă a achiesat întru totul la concluziile raportului de expertiză 
tehnică ordonat in cauză, instanţa de fond nu era dispensată de obligaţia legală de a releva punctual 
motivele de fapt şi de drept pentru care a înlăturat fiecare din criticile aduse raportului de expertiză. 
În aceste condiţii învederează că societăţii i-a fost cauzată o vătămare procesuală care nu poate fi 
înlăturată altfel decât prin casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi 
instanţa de fond, pentru a se asigura pârtilor accesul la dublul grad de justiţie, ca garanţie a legalităţii 
şi temeiniciei hotărârii judecătoreşti ce va fi dată în cauză. Cu prilejul rejudecării pricinii, se impune, 
în vederea lămuririi depline a litigiului, sub toate aspectele de fapt şi de drept, in vederea pronunţării 
unei hotărâri legale si temeinice, administrarea probei cu o noua expertiza tehnică. 

Gradul de rentabilitate stabilit prin raportul de expertiză este prea mare in comparaţie cu 
situaţia reala a societăţilor care desfăşoară activităţi similare. Mai mult, expertul desemnat nu s-a 
raportat in lucrarea sa la situaţia capturilor de peşte declarate la ANPA, nu a luat in considerare toate 
costurile, toate riscurile iar venitul net estimat este arbitrar si exagerat. Astfel: 
         Apreciază recurenta că expertul tehnic desemnat trebuia să se raporteze în lucrarea sa la 
capturile de peşte declarate la ANPA pentru amenajarea piscicolă respectivă. In exercitarea 
funcţiilor sale, ANPA are ca atribut principal elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor 
specifice în domeniul pescuitului, acvaculturii, organizării pieţei produselor pescăreşti, precum şi 
controlul aplicării şi respectării acestora. De asemenea, Agenţia are responsabilitatea pentru 
definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii 
din habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la procesarea şi organizarea pieţei produselor 
pescăreşti. Tot ANPA este cea care încheie contracte de concesiune pentru fondul piscicol, 
centralizează capturile de peşte la nivel naţional şi eliberează permise/licenţe/autorizaţii, după caz, 
in conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale si comunitare. Cu toate acestea, expertul tehnic 
desemnat nu a solicitat de la ANPA informaţii cu privire la capturile de peşte aferente Lacului 
Hagieni şi nici cu privire la capturile de peşte realizate la nivel naţional, fiind  necesar că acesta 
trebuia să fie primul demers în vederea efectuării expertizei încuviinţată de instanţă. Informaţiile la 



510 
 

care facem referire ar fi dus la efectuarea unei lucrări corecte, imparţiale aspect pe care dna expert 
nu l-a avut in vedere la efectuarea expertizei. 
          La dosarul cauzei a fost depusă adresa ANPA nr. 1857/ 06.12.2013 în care se consemnează 
capturile de peşte realizate de către SC [...] SRL după cum urmează: Pentru anul 2010 = 8896 kg;  
Pentru anul 2011 = 5318 kg. 

Concluziile expertului tehnic desemnat au fost că într-un singur an din lacul Hagieni poate fi 
obţinută o cantitate de 61.258 kg (!!!) de pește după cum urmează: 41.854 kg (cantitate de peste 
comercializata) şi  19.404 kg (cantitate de peste extrasa prin pescuitul sportiv). 

În Raportul de expertiză, a fost prezentat un extras de pe site-ul ANPA, secţiunea Date 
statistice, înscrisurile depuse nefiind lămuritoare cu privire la capturile totale de peşte raportate la 
ANPA. In aceeaşi secţiune pe site-ul ANPA este prezentată situaţia capturilor totale raportate de 
către agenţii economici autorizaţi să practice pescuitul comercial pentru perioada 2008-2011, 
anexată cauzei. 

Concluziile Raportului de expertiză sunt că Lacul Hagieni produce intr-un an 30,8% din 
cantitatea de sânger produsă la nivel naţional si 10,9% din cantitatea de crap. Pe teritoriul României 
sunt peste 400 de lacuri naturale şi artificiale, multe dintre ele de 20 de ori mai mari decât lacul 
Hagieni (Oltina 2500 ha, Siutghiol 1900 ha, Bugeac 1774 ha, Tasaul 2335 ha). Toate aceste lacuri 
sunt exploatate din punct de vedere piscicol, aceasta activitate desfăşurându-se şi pe râuri, pe fluviul 
Dunărea. Cu toate acestea, din Raportul de expertiză rezultă că lacul Hagieni are cea mai mare 
producţie de sânger din România si probabil din lume (raportat la suprafaţă). 

In raportul de expertiză se face referire la o perioadă de creştere a materialului piscicol de 
280 de zile, aproximativ 9 luni. Este evident că în această perioadă societatea nu va obţine profit. În 
primul an de activitate pe o amenajare piscicolă  operatorul economic cheltuieşte nu obţine venituri. 
Cu toate acestea expertul tehnic a apreciat că in primul an de activitate se poate obţine un profit la 
fel de mare ca în anii următori. 

Sângerul nu poate face obiectul pescuitului sportiv pentru că nu se poate prinde la undită. 
Sângerul nu mănâncă momeală tradiţională şi nu poate fi capturat prin procedee clasice. 

Activitatea de pescuit sportiv se desfăşoară la sfârşit de săptămână. Expertul tehnic avea 
obligaţia de a solicita de la SC [...] SRL informaţii despre veniturile obţinute de aceasta societate din 
pescuitul sportiv. Raportul de expertiză are in conţinutul său note de constatare semnate atât de către 
dna expert, cât și de către reprezentanţii SC [...] SRL, ca urmare d-na expert a avut posibilitatea sa 
solicite aceste informaţii, dar nu a făcut-o. Mai mult, deplasările in teren au avut loc in perioada 
aprilie-octombrie, adică perioada menţionată in Raportul de expertiză ca fiind cea in care se 
desfăşoară pescuitul sportiv iar expertul nu a identificat la momentul deplasărilor pe lac un număr de 
40 de pescari sportivi, estimările acesteia dovedindu-se încă o dată lipsite de suport real. Un număr 
de 40 de pescari intr-o zi reprezintă un vârf la care deţinătorii amenajărilor piscicole pot doar spera 
dar care in realitate nu se concretizează. 

Se susţine în continuare că cheltuielile stabilite prin Raportul de expertiză sunt nejustificat de 
mici iar veniturile sunt umflate artificial pentru a rezulta un profit cat mai mare. 

În ceea ce priveşte estimarea beneficiilor care s-ar fi putut realiza pe perioada contractului de 
închiriere, solicită a se observa că experta nu a luat in considerare şi nu a scăzut din valoarea 
beneficiului următoarele cheltuieli: 

- Contravaloarea instalaţiei de recirculare, filtrare şi oxigenare a apei, de împrospătare a 
acesteia, absolut necesară pentru desfăşurarea activităţii, fără de care nivelul bolilor şi mortalităţii în 
amenajarea piscicolă ar fi foarte mare; 

- Contravaloarea motocositoarelor acavatice; 
- Contravaloare moară pentru măcinatul furajelor; 
- Cheltuielile pentru furajare sunt mult reduse faţă de necesarul pentru o astfel de amenajare 

piscicolă, nu au fost luate în considerare cheltuielile legate de transportul furajului la locul bazinului; 
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- Cheltuielile pentru achiziţionarea puietului sunt de asemenea reduse; 
- Nu au fost luate in considerare pierderile ocazionate de transportul puietului; 
- Nu au fost luate in considerare cheltuielile efectuate cu transportul peştelui in maşini 

speciale (sau chiar achiziţionarea unui astfel de vehicul); 
- Nu au fost luate in considerare pierderile provocate de pasările ihtiofage care se află in 

număr mare in zona Lacului Hagieni (pelicanii, cormoranii care se hrănesc cu peşti); 
- Nu a ţinut cont de pierderile din mortalitatea rezultată din pescuitul sportiv (peştii care 

scapă pescarilor şi care sunt răniti si deci mor); 
- Nu au fost luate in considerare cheltuielile cu uneltele de pescuit (plase, năvod), barei, barei 

cu motor, maşini de făcut gheata, ambalaje pentru peste, maşina frigorifica, cheltuieli cu vânzarea, 
indispensabile activităţii de piscicultură; 

- Din organigrama şi din cheltuielile legate de personal, lipseşte cu desăvârşire personalul de 
paza/ cheltuieli legate cu încheierea unui contract de prestări servicii paza pentru înlaturarea 
pierderilor prin sustragere; 

- Nu au fost luate în considerare bolilele care pot apărea pe perioada creşterii puieţilor sau 
măcar combaterea acestor boli prin diverse tratamente, aspecte care presupun cheltuieli destul de 
mari; 

- Nu au fost luate in considerare cheltuielile ocazionate de promovarea activităţii de pescuit 
sportiv, fără de care aceasta activitate nu s-ar putea desfăşura la nivelul menţionat in raportul de 
expertiză. 
 Pentru aceste motive, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. Prin 
întâmpinarea formulată, intimata SC [...] SRL, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
menţinerea sentinţei ca fiind legală şi temeinică precum şi obligarea recurentei - pârâte la plata 
cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea cauzei în recurs. 
 Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei instanţei de fond prin prisma motivelor de 
recurs formulate de recurenta-pârâtă, se reţin următoarele aspecte de fapt şi de drept: 

La data de 02.03.2012 între parata ABADL, în calitate de locator şi reclamanta SC [...] SRL, 
în calitate de locatar, a fost încheiat contractul de închiriere nr.1521, având ca obiect asigurarea 
folosinţei cuvetei lacului Hagieni, în suprafață de 980.000 mp, pentru desfăşurarea de către locatar a 
activităţii de acvacultură, pe o durată de 5 ani.  

Potrivit art. 12 lit.a din contract, locatorul se obligă să predea bunul imobil închiriat, precum 
şi accesoriile sale în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat. 

Totodată, potrivit lit. b, locatorul garantează pentru liniştita şi uitla folosinţă a bunului 
imobil închiriat, fiind răspunzător faţă de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale 
lucrului. 

Din coroborarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei cu răspunsul pârâtei la întrebările nr. 
11 şi 13-14 de la interogatoriul propus de reclamantă rezultă că bunul a cărui folosinţă a fost 
transmisă reclamantei în baza contractului menționat este în fapt ocupat de SC [...] SRL. 

În acest context probator, în mod corect a stabilit judecătorul fondului culpa pârâtei ABADL 
în executarea convenţiei părţilor, în condiţiile în care folosinţa bunului ce a facut obiectul 
contractului i-a fost îngrădită în totalitate reclamantei de către acest terţ. 

Critica din recurs referitoare la greşita dezlegare a prevederilor art. 1792 Cod Civil este 
nefondată. 

Astfel cum s-a arătat mai sus, pârâta-locatoare a garantat prin contract pentru evicţiune şi 
viciile ascunse ale bunului a cărui folosinţă a transmis-o. 

Evicţiunea reprezintă pierderea totală sau parțială a posesiei ori a dreptului de proprietate 
asupra unui lucru dobândit prin cumpărare, partaj etc., în favoarea unei terțe persoane, căreia îi este 
recunoscut legal un drept real asupra unui lucru. 
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Potrivit art. 1793 C.civ., locatorul nu este ţinut să îl garanteze pe locatar de tulburarea 
cauzată prin fapta unui terţ care nu pretinde vreun drept asupra bunului, afară numai dacă 
tulburările începute înaintea predării bunului îl împiedică pe locatar să îl preia, caz în care 
dispoziţiile art. 1794 alin.2 sunt aplicabile. 

Potrivit art. 1794 alin.2 C.civ. teza finală, dacă tulburarea este atât de gravă încât, dacă ar fi 
cunoscut-o, locatarul nu ar fi contractat, el poate rezilia contractul în condiţiile legii. 

Probele administrate în procedura desfăşurată în primă instanţă atestă fără dubiu faptul că 
bunul ce face obiectul contractului era în fapt ocupat de un terţ, aspect care l-a împiedicat pe locatar 
să îl preia, în condiţiile în care în răspunsul la întrebarea nr. 5 de la interogatoriu reclamanta a 
precizat că procesul-verbal de predare-primire din data de 12.03.2012 a fost semnat într-un birou din 
clădirea ABADL, fără a se forma o comisie  care să se deplaseze în teren.  

Or, acest aspect se coroborează cu răspunsul pârâtei la întrebarea nr. 13 de la interogatoriu, 
prin care această parte recunoaşte că a aflat după încheierea contractului, de la reprezentanţii 
reclamantei, că Lacul Hagieni este ocupat de o altă societate comercială. 

Prin urmare, în cauză este incidentă ipoteza reglementată de dispoziţiile art. 1793 C.civ. şi 
1794 alin.2 C.civ, locatorul răspunzând pentru tulburarea de fapt care împiedică predarea bunului a 
cărui folosinţă s-a transmis. 

Contrar susţinerilor recurentei, garanţia pentru evicţiune nu este condiţionată de formularea 
de către locator a unei plângeri penale sau administrative, neexistând o atare prevedere legală. 

În condiţiile în care punerea în posesie asupra bunului, invocată de recurenta-pârâtă, invocată 
de recurenta-pârâtă, nu a avut loc nici la data de 12.03.2012 şi nici până la momentul soluţionării 
cauzei, în mod corect a dispus judecătorul fondului, reţinând încălcarea de către pârâtă a 
prevederilor art. 12 lit. b din convenţia părţilor, rezilierea contractului de închiriere nr. 
1521/02.03.2012, din culpa exclusivă a paratei, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 din contract.  

Sub aspectul cererii-reconvenţionale, Curtea apreciază de asemenea critica din recurs 
nefondată. 

Astfel, în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat mai sus, pârâta ABADL nu şi-a îndeplinit 
obligaţia principală faţă de locatar de predare a bunului care face obiectul contractului de închiriere, 
în mod corect a reţinut prima instanţă incidenţa în cauză a excepţiei de neexecutare a contractului. 

Contrar susţinerii recurentei, nici la data de 12.03.2012 şi nici la vreun alt moment anterior 
emiterii facturilor fiscale pentru plata chiriei, invocate de recurentă, nu s-a realizat punerea în 
posesie a locatarului,  astfel că partea pârâtă nu putea solicita în acest context reclamantei executarea 
obligaţiei de plată a chiriei. 
          În ceea ce priveşte critica din recurs referitoare la nemotivarea hotărârii în raport de 
capătul de cerere privind acordarea despăgubirilor consecutiv rezilierii contractului, Curtea o 
apreciază întemeiată. 
          Prin cererea introductivă, reclamanta a solicitat acordarea acestor despăgubiri, invocând 
nerealizarea planului de afaceri şi imposibilitatea desfăşurării activităţii de acvacultură ca urmare a 
lipsei folosinţei bunului. 
          Prin cererea precizatoare depusă la dosar, reclamanta a invocat, sub aspectul beneficiului 
nerealizat, aspecte legate de mărimea bazinului Lacului Hagieni şi condițiile oferite pentru 
creştereaşi dezvoltareaciprinidelor, arătând că pentru primul an de producţie piscicolă, cu o 
investiție de aproximativ 300.000 RON şi costul furajelor necesare hrănirii lui se poate obtine un 
profit brut de aproximativ 800.000-900.000 RON, respectiv 200.000 Euro pe an. Cu privire la anul 
II, a arătat că în acest an se foloseşte ca material de populare puietul ce a crescut de la vara I la vara 
a II-a, concluzionând că, administrat corespunzător, Lacul Hagieni poate aduce într-o perioadă de 5 
ani un beneficiu net de 1.000.000-1.200.000  Euro, la acesta putându-se adăuga şi un beneficiu 
realizat din activitatea de pescuit sportiv şi recreativ.  
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          În vederea soluţionării acestui capăt de cerere a fost administrată proba cu expertiză în 
specialitatea acvacultură, pescuit industrial şi pescuit sportiv. 

Pârâta a formulat obiecţiuni la acest raport de expertiză, solicitând motivat efectuarea unei 
contraexpertize, obiecţiuni care au fost respinse de prima instanţă.  

Analizând hotărârea recurată, se constată că judecătorul fondului a dispus obligarea paratei 
ABADL la plata sumei de de 911.396 lei, cu titlu de despăgubiri, însuşindu-şi concluziile raportului 
de expertiză întocmit în cauză. 

Potrivit art. 261 alin.1 pct. 5 din Codul de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie 
să cuprindă „motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi cele pentru 
care s-au înlăturat cererile părţilor;” 
 Motivarea hotărârii nu poate să fie implicită, ci trebuie să se refere în concret la motivele de 
fapt şi de drept formulate de reclamant prin acţiune, precum şi la argumentele de fapt şi de drept 
formulate de pârât prin întâmpinare. 
 În speţă, analizând motivarea sentinţei recurate sub aspectul cererii privind acordarea 
despăgubirilor pentru rezilierea contractului, prin prisma  dispoziţiilor art. 261 alin.1 pct. 5 din 
Codul de procedură civilă, se constată că aceasta nu cuprinde argumentele de fapt şi de drept  care 
au format convingerea instanţei, precum şi cele pentru care s-au înlăturat apărările pârâtei. 

Astfel, se observă că prin obiecţiunile formulate, pârâta a invocat faptul că expertul tehnic 
desemnat a prezentat buletine de analiză care nu includeau o serie de parametri importanţi 
(temperatura, oxigen dizolvat, indicatoriii toxici-fenoli, clor rezidual şi metale) şi, nedeterminând 
niciunul din aceste elemente, nu a ţinut cont de prevederile HG 202/2002 şi cele ale Ordinului nr. 
161/2006. 

S-a invocat faptul că expertul judiciar nu a solicitat de la ANPA informaţii cu privire la 
capturile de peşte aferente lacului Hagieni şi nici cu privire la capturile de peşte realizate la nivel 
naţional, la dosar fiind depusă adresa ANPA nr. 1857/ 06.12.2013 în care se consemnează capturile 
de peşte realizate de către SC [...] SRL pentru anii 2010 şi 2011. 

Totodată, s-a arătat că, deşi în raportul de expertiză se face referire la o perioadă de creştere a 
materialului piscicol de 280 de zile, aproximativ 9 luni, expertul tehnic a apreciat că in primul an de 
activitate se poate obţine un profit la fel de mare ca în anii următori. 

S-a mai invocat faptul că sângerul nu poate face obiectul pescuitului sportiv pentru că nu se 
poate prinde la undiţă, respectiv expertul nu a luat în considerare şi nu a scăzut din valoarea 
beneficiului cheltuielile privind contravaloarea instalaţiei de recirculare, filtrare şi oxigenare a apei, 
de împrospătare a acesteia, absolut necesară pentru desfăşurarea activităţii, fără de care nivelul 
bolilor şi mortalităţii în amenajarea piscicolă ar fi foarte mare, contravaloarea motocositoarelor 
acvatice, a morii pentru măcinatul furajelor, a cheltuielilor pentru furajare şi a celor legate de 
transportul furajului la locul bazinului, a pierderilor ocazionate de transportul puietului, a 
cheltuielilor efectuate cu transportul peştelui in maşini speciale (sau chiar achiziţionarea unui astfel 
de vehicul), a celor provocate de pasările ihtiofage care se află in număr mare in zona lacului 
Hagieni şi a pierderilor din mortalitatea rezultată din pescuitul sportiv, etc. 
 De asemenea, în dovedirea pertinenţei obiecţiunilor, partea pârâtă a depus la dosar o serie de 
înscrisuri, respectiv adresa nr. 1857/06.12.2013 emisă de ANPA, buletinele de analiza emise de 
Laboratorul Calitatea Apelor Dobrogea nr. 1516/02.12.2013 şi nr. 1517/02.12.2013 şi anexa 3 
referitoare la fitoplancton şi zooplancton. 
 Or, instanţa de fond nu a supus analizei aceste obiecţiuni, în condiţiile în care le-a respins 
nemotivat, fără a face referire nici la înscrisurile depuse în susţinerea lor şi nu a analizat posibilitatea 
efectuării unei contraexpertize. 
 Astfel, analizând sentinţa recurată, se observă că instanţa de fond, printr-o motivare sumară, 
a achiesat întru totul la concluziile cuprinse în raportul de expertiză, fără însă ca judecătorul 
fondului să prezinte propriile argumente de fapt şi de drept, raportat la îndeplinirea condiţiilor pentru 
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acordarea despăgubirilor constând în beneficiul nerealizat de reclamantă în perioada prefigurată de 
derulare a contractului, prin  raportare la probatoriul administrat în cauză. 
 Faţă de aceste aspecte, Curtea apreciază că sentinţa instanţei de fond sub aspectul cererii 
privind acordarea despăgubirilor nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de art. 261 alin.1 pct. 5 din 
Codul de procedură civilă, ceea ce echivalează cu necercetarea fondului, întrucât în absenţa 
considerentelor nu se poate şti dacă soluţia instanţei de fond este efectul sau nu al rezultatului 
cercetării fondului. 

În consecinţă, Curtea apreciază întemeiat recursul declarat de pârâtă, urmând a-l admite, în 
temeiul art. 312 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă, casând în parte sentinţa, numai sub aspectul cererii 
privind acordarea despăgubirilor şi trimiţând cauza spre rejudecarea acestui capăt de cerere 
aceleiaşi instanţe. 

În rejudecarea acestui capăt de cerere, instanţa de fond va efectua o nouă  expertiză în 
vederea stabilirii despăgubirilor, raportat şi la adresa nr. 1857/06.12.2013 emisă de ANPA, 
buletinele de analiză emise de Laboratorul Calitatea Apelor Dobrogea nr. 1516/02.12.2013 şi nr. 
1517/02.12.2013, anexa 3 referitoare la fitoplancton şi zooplancton, adresa SC [...] SA nr. 
30/14.03.2013 şi anexa nr. 3 la contractul nr. 141/08.08.2006, înscrisuri depuse la dosarul de fond, 
respectiv adresa nr. 1844/25.03.2014 emanând de la ANPA, depusă în recurs, cu luarea în 
considerare a apărărilor de fapt şi de drept formulate de părţi cu privire la acest capăt de cerere, prin 
cererea de chemare în judecată şi prin întâmpinare. 
 Totodată, Curtea va menţine restul dispoziţiilor din sentinţa recurată, referitoare la 
modalitatea de soluţionare a cererii principale sub aspectul solicitării de reziliere a contractului nr. 
1521/02.03.2012 şi a cererii reconvenţionale. 
 

96. Refuz acordare drepturi. Excepție neîntemeiată a nulității recursului pentru 
neindicarea motivelor de nelegalitate. Caracterul neîntemeiat al excepției lipsei capacității 
procesuale de folosință a Primăriei Constanța. 

 
Art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă 

Art. 34 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 341/2004 
Art.7 din Legea nr. 554/2004 

 
            Sub aspectul excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local Constanţa, Curtea reţine 
dispoziţiile art. 34 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 341/2004, potrivit cărora “1) În aplicarea 
prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, în situaţiile în care autorităţile administraţiei 
publice locale nu dispun de suprafeţele de teren necesare satisfacerii solicitărilor, se poate proceda, în 
condiţiile legii, la trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat, cu această 
destinaţie.  

(2) În limita suprafeţei de 500 m2 de teren în intravilan, autorităţile şi instituţiile publice atribuie 
solicitanţilor suprafaţa de teren aferentă spaţiului locativ care i-a fost vândut în baza altor reglementări în 
vigoare, dar în cazul cărora, la momentul respectiv, nu a fost posibilă şi vânzarea terenului aferent.” 
              Cum pârâtelor le revenea, în soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului 
Consiliul Local Constanţa, obligaţia de a soluţiona cererea reclamantei privind acordarea drepturilor 
conferite de legea specială, este logic că tot acestor părţi le revenea, ca şi obligaţie procesuală reglementată 
de dispoziţiile art. 129 alin.1 C.pr.civ., obligativitatea probării susţinerilor. 
               În condiţiile în care pârâtele nu au demonstrat lipsa disponibilului de bunuri, neproducând nicio 
probă sub acest aspect, în mod corect a apreciat judecătorul fondului lipsa unei analize efective a cererii 
reclamantei, ceea ce echivalează cu un refuz nejustificat de soluţionare a cererii, soluţia la care s-a oprit 
judecătorul fondului, de obligare a instituţiilor pârâte implicate într-o astfel de procedură să soluţioneze 
cererea - fiind legală. 

 
Decizia civilă nr. 991/CA/22.09.2014 
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Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Constanţa la data de 12.02.2013 înregistrată sub nr. 
4259/212/2013, astfel cum a fost precizată, reclamanta [...] în contradictoriu cu Asociaţia de 
Revoluţionari din 1989 Constanţa, Primăria  Municipiului Constanţa, Consiliul Local Constanţa, 
Prefectura Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care 
pârâţii să fie obligaţi la acordarea drepturilor stabilite prin Legea 341/2004, respectiv: atribuirea 
unui spaţiu comercial în  suprafaţă de 100 mp prin cumpărare sau închiriere potrivit art. 5 lit. c din 
Legea 341/2004, atribuirea unei suprafeţe de teren de 10.000 mp, echivalentul la 1 ha de teren în 
extravilan, fără drept de înstrăinare 10 ani, potrivit art. 5 lit.g din Legea 341/2004, atribuirea în 
proprietate, fără plată a unui loc de veci potrivit art. 5 lit.h din legea 341/2004. 

În motivare a arătat reclamanta că a efectuat demersuri în acest sens, care însă nu au fost 
finalizate în mod favorabil. 

Pârâţii Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Local Constanţa au depus întâmpinare, 
prin care au invocat pe cale de excepţie lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, lipsa calităţii 
procesuale pasive a Consiliului Local şi prematuritatea introducerii cererii. În susţinerea excepţiilor 
invocă pârâţii dispoziţiile art. 1 alin.2 lit.e, art. 61 alin.1, alin.3 şi alin.4 din Legea 215/2001 şi ale 
art. 12 din Legea 341/2004, apreciind că  în speţă calitate procesuală are Prefectura Judeţului 
Constanţa. 

Relativ la excepţia prematurităţii, apreciază că pentru a putea fi analizate pretenţiile 
reclamantei, aceasta trebuie să solicite în prealabil atribuirea  unui loc de veci şi a spaţiului 
comercial potrivit art. 5 alin.1 lit. c şi h din Legea 341/2004, întrucât acordarea acestora se face 
urmare a formulării unei cereri care urmează a fi pusă în dezbaterea  Consiliului Local  şi nu din 
oficiu, dovadă care în speţă nu a fost efectuată. 

Asociaţia Revoluţia din 1989 Constanţa a formulat întâmpinare prin care arată că reclamanta 
a efectuat mai multe demersuri în vederea valorificării drepturilor  stabilite de legea 341/2004, care 
însă nu au fost finalizate în mod favorabil, apreciind refuzul manifestat de autorităţi ca fiind 
nejustificat. 

Prin sentinţa civilă 14289/28.11.2013, Judecătoria  Constanţa a  dispus  declinarea 
competenţei de soluţionare în favoarea Tribunalului Constanţa – Secţia de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, pe rolul  instanţei cauza  fiind înregistrată  la data de 09.01.2014. 

Prin sentinţa civilă nr.1461 din 21.05.2014 Tribunalul Constanţa a respins excepţiile 
lipsei capacităţii de folosinţă,lipsei calităţii procesuale pasive, prematurităţii şi a inadmisibilităţii, a 
admis în parte cererea formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâţii Asociaţia de 
Revoluţionari din 1989 Constanţa, Prefectura Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa prin 
Primar, Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, având ca obiect refuz acordare 
drepturi. A obligat pârâţii Primăria  Municipiului Constanţa, Consiliul Local Constanţa şi Prefectura 
Constanţa la emiterea actelor administrative privind cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără 
licitaţie,  din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o  
suprafaţă utilă de până la 100 m pătraţi şi atribuirea, în limita posibilităţilor, în proprietate a unei 
suprafeţe de 10.000 metri pătraţi teren  în extravilan. 

Pentru a se pronunţa astfel prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
Asupra excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a Primăriei Municipiului 

Constanţa,  capacitatea  procesuală de  folosinţă  este o condiţie de exerciţiu  a acţiunii civile, 
constând în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi de a-şi asuma obligaţii în plan procesual, 
fiind definită în dreptul procesual  civil  ca  o reflectare în plan procesual  a  capacităţii civile, în 
sensul disp. art. 56  c.proc.civ. 

Acţiunea în contencios administrativ este supusă unor reguli specifice, adoptate în 
considerarea caracterului de drept public al raportului juridic administrativ, completându-se cu 
prevederile Codului de procedură civilă potrivit art. 28 din legea 554/2004, numai în măsura în care 
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acestea din urmă nu sunt incompatibile cu aspectul raporturilor de putere dintre autorităţile publice 
pe de o parte şi persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte. 

Autoritatea publică este definită de art. 2 din legea 554/2004 ca reprezentând  orice organ de 
stat sau al unităţilor administrativ teritoriale  care acţionează în regim de putere publică pentru 
satisfacerea unui interes public. În materia contenciosului administrativ este apreciată ca relevantă 
capacitatea de drept administrativ, constând în aptitudinea prevăzută de lege de a realiza prerogative 
de putere publică, asigurând organizarea şi executarea în concret a legii. Transpusă în plan 
procesual, capacitatea administrativă conferă capacitatea autorităţii publice de a sta în proces, 
indiferent  dacă are sau nu are personalitate juridică şi deci capacitate  juridică în sensul civil al 
noţiunii. 

Potrivit art.77 din Legea 215/2001, primăria este o structură funcţională cu activitate 
permanentă, constituită din primar, viceprimar, secretarul comunei, oraşului, municipiului, împreună 
cu aparatul propriu de specialitate al primarului, care duce la  îndeplinire hotărârile Consiliului local 
şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele  curente ale colectivităţii locale. 

Reclamanta a adresat o cerere privind valorificarea drepturilor conferite prin Legea 341/2004 
Primăriei Municipiului Constanţa, entitate care a răspuns cererii formulate potrivit adresei ataşată la 
dosar. Apreciind asupra existenţei unui refuz nejustificat  al solicitării adresate, reclamanta a  
promovat prezenta acţiune. 

Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local  Constanţa s-a reţinut 
că una din condiţii pentru ca o persoană să fie parte în proces este calitatea procesuală - legitimatio 
ad causam – care contribuie la desemnarea titularului dreptului de a acţiona şi în acelaşi timp a 
persoanei împotriva căreia se poate exercita acţiunea, calitatea de parte fiind necesar să corespundă 
cu aceea de titular al dreptului şi respectiv al obligaţiei  ce formează conţinutul raportului juridic de 
drept material asupra judecăţii. 

Astfel fiind, s-a observat că reclamanta în calitate de posesor al Certificatului prin care a fost 
confirmat titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie  1989 - Luptător 
remarcat  prin fapte deosebite şi beneficiar al Legii 341/2004 a formulat  cererea privind 
valorificarea drepturilor conferite prin aceste dispoziţii în raport şi cu Consiliul Local Constanţa în 
calitate de autoritate deliberativă a administraţiei publice locale prin raportare la dispoziţiile 
cuprinse în Normele Metodologice de  aplicare a  legii 341/2004 aspect faţă de care se apreciază 
asupra legitimării procesuale a părţii. 

Asupra excepţiilor prematurităţii şi a inadmisibilităţii, instanţa a reţinut că potrivit  
dispoziţiilor art. 7 din Legea 554/2004: Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ 
competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim 
printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii 
ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, 
revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.  

Rezultă din textele legale citate că acţiunea în contencios administrativ se circumscrie de 
principiu uneia din următoarele situaţii: 

- a fost emis de către o autoritate publică un act administrativ care da naştere, modifica sau 
stinge raporturi juridice, care îl vatămă pe reclamant intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un 
interes legitim, iar obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie anularea acelui act 
administrativ;  

- reclamantul a adresat o cerere unei autorităţi publice care nu a soluţionat-o  nesoluţionare in 
termenul legal  sau şi-a exprimat explicit, cu exces de putere,  voinţa de a nu rezolva cererea  iar 
obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie obligarea autorităţii administrative sa emită un 
act administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze o anumita operaţiune administrativa. 
  În speţă, după cum anterior a fost reţinut, reclamanta a formulat în prealabil solicitarea 
privind valorificarea drepturilor cuprinse în dispoziţiile legale invocate în susţinere, punctul de 



517 
 

vedere  al  Primăriei Municipiului Constanţa fiind relevat în Adresa R 155543/30.12.2013, aspect 
faţă de care  instanţa a dispus în  consecinţă. 

Asupra fondului, tribunalul a reţinut că reclamanta este posesor al Certificatului   
[...]/20.09.2007, prin care a fost confirmat  titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 - Luptător remarcat prin fapte deosebite, şi beneficiar al Legii 341/2004, sens în 
care  potrivit  prevederilor art. 5  acesta are dreptul de a  solicita ”c) cumpărarea sau închirierea cu 
prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestări de servicii 
corespunzător, cu o suprafaţă utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori 
închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de până la 100 mp din domeniul 
public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestări de servicii; (…) g) atribuirea, în 
limita posibilităţilor, în proprietate a 10.000 m2 de teren în extravilan şi 500 m2 de teren în 
intravilan - acesta din urmă pentru destinaţia de locuinţă, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un 
alt spaţiu locative, respectiv “h) atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci;” 

Astfel cum a fost reţinut anterior reclamanta, în vederea valorificării drepturilor stabilite prin 
disp. art. 5 alin.1  lit.c, g şi h, dobândite in baza legii a formulat cerere, însă răspunsul emis, prin 
adresa nr. R155543/30.12.2013 a fost  apreciat ca fiind negativ. 

În speţă, prin răspunsul autorităţii publice locale, s-a precizat că autoritatea nu dispune de 
terenuri libere aflate în domeniul privat al Municipiului Constanţa şi de asemenea, comisia locală 
pentru inventariere, întocmeşte situaţia terenurilor care pot face obiectul reconstituirii sau 
constituirii dreptului de proprietate, iar până la finalizarea acestei operaţiuni nu se poate evidenţia  o 
rezervă de teren care să poată fi atribuită  beneficiarilor  Legii  nr.341/2004. 

Este  real  că  dispoziţiile legale invocate în  susţinere cu referire la art. 5 alin.1 lit. g stabilesc  
faptul că, în limita posibilităţilor, autorităţile publice locale aceasta pot acorda diferite terenuri cu 
diferite destinaţii persoanelor ce deţin calitatea de beneficiar al  legii 341/2004, însă în cauză nu a 
fost administrată nicio probă din partea pârâţilor care să demonstreze această teză, pentru ca în 
funcţie de acestea instanţa să aprecieze dacă răspunsul dat reclamantei reprezintă un refuz 
nejustificat sau nu de rezolvare a cererii şi care să poată fi cantonat în marja de apreciere stabilită de 
legiuitor prin sintagma „în limita posibilităţilor”. 

De asemenea nu s-a făcut dovada faptului ca solicitările de atribuire a unui loc de veci şi a 
unui spaţiu  comercial au fost analizate în mod efectiv de către pârâţi. 

Instanţa a mai reţinut că potrivit art. 12 din Legea 341/2004 prefecturile vor transmite 
trimestrial Secretariatului de Stat pentru Problemele  Revoluţionarilor  din 1989 liste nominale cu 
situaţia acordării drepturilor ce revin persoanelor prevăzute prin prezenta lege, precum şi motivarea 
neacordării acestora. 

Faţă de aceste considerente tribunalul a apreciat că acţiunea reclamantei este fondată, 
răspunsul pârâtei îmbrăcând forma refuzului nejustificat de a soluţiona cererea,  considerente faţă de 
care prin  raportare la dispoziţiile art. 1 art. 2 alin. 2, art. 18  din Legea nr. 554/2004 a dispus 
admiterea în parte a cererii stabilind în sarcina Primăriei  Municipiului Constanţa, Consiliul Local 
Constanţa şi Prefecturii Constanţa obligaţia de a proceda la emiterea actelor administrative privind  
valorificarea drepturilor solicitate. 

Relativ la cererea formulată în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean Constanţa şi 
Asociaţia de Revoluţionari din 1989 Constanţa instanţa a apreciat  asupra caracterului neîntemeiat, 
prin raportare la obiectul cererii şi calitatea de titular a  dreptului respectiv al obligaţiei ce formează 
conţinutul raportului juridic de drept material asupra judecăţii. 

Împotriva acestei hotărârii au formulat recurs pârâtele Primăria Municipiului 
Constanţa şi Consiliul Local Constanţa criticând-o sub aspectele:  

- Primăria Municipiului Constanţa nu este un subiect de drepturi şi obligaţii în plan 
procesual, neavând personalitate juridică, sens n care nu poate sta în judecată în nume propriu, 
noţiunea desemnând forma de organizare şi funcţionare a personalului de specialitate al primarului. 
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Astfel, potrivit art. I alin.2, lit. c) din Lege 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, care 
reglementează regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si funcţionarea 
administraţiei publice locale, autorităţi executive ale administraţiei publice la nivel local sunt 
primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele consiliului judeţean. 

Având în vedere faptul că reclamanta din prezenta cauza, în virtutea principiului 
disponibilităţii si a obligaţiei impuse de art. 194 lit. a) din N.C.P.C., a înţeles sa cheme in judecata ca 
si paraţi Primăria Municipiului Constanta - Direcţia Poliția Locală Constanța, iar potrivit 
dispoziţiilor legale: art.61 alin.1,3 şi 4 din Legea nr.215/2001, Primăria nu are personalitate juridica, 
și deci nu poate sta in judecată in nume propriu, noţiunea desemnând doar forma de organizare si 
funcţionare a personalului de specialitate, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, in 
sensul admiterii excepţiei lipsei capacităţii de folosinţa a  Primăriei Municipiului Constanta şi în 
consecinţa respingerea acţiunii ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara capacitate de 
folosinţă. 

Solicită totodată admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a Consiliului Local 
Constanta si in consecinţa respingerea acţiunii ca fiind îndreptata împotriva unei persoane fara 
calitate procesual pasive, pentru următoarele considerente: 

Având in vedere că potrivit art. 12 din Legea 341/2004 se prevede că: „Prefecturile vor 
transmite trimestrial Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 liste nominale cu situaţia acordării drepturilor ce revin persoanelor prevăzuţi prin prezenta 
lege, precum si motivarea neacordării acestora,, consideră că singura care are calitate procesual 
pasivă in cauză este Prefectura Judeţului Constanța. 

Faţă de acest aspect solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, în sensul 
admiterii excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a Consiliului Local Constanta si in consecinţa 
respingerea acţiunii ca fiind îndreptata împotriva unei persoane fara calitate procesual pasiva. 

Solicită admiterea recursului, casarea sentineti reeurate, în sensul admiterii excepţiei 
prematurităţii acţiunii şi în consecinţă respingerea acţiunii ca fiind prematur introdusă, pentru 
următoarele considerente: 

Pentru a putea fi analizate pretenţiile reclamantei, aceasta trebuie sa solicite mai întâi 
Primăriei atribuirea unui loc de veci și a spaţiului comercial in conformitate cu dispoziţiile art.5 
alin.l  lit.c si h din Legea 341/2004. 

Numai urmare a unei astfel de cereri adresate Primăriei Municipiului Constanta, poate sa fie 
supusa dezbaterii în şedinţă publică la întrunirea Consiliului Local Constanta, caracterul întemeiat 
sau nu al acesteia. 

Prin urmare, având în vedere faptul că reclamanta nu a formulat o astfel de cerere anterior 
investirii instanţei de judecata - 12.02.2013, Judecătoria Constanta - și nu face dovada existentei 
unei astfel de cereri anterior acestei date, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, în 
sensul admiterii excepţiei prematurităţii şi în consecinţa respingerea acţiunii ca prematur introdusa. 

Solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, în sensul admiterii excepţiei 
inadmisibilităţii acţiunii şi în consecinţă respingerea acţiunii ca inadmisibilă, pentru următoarele 
considerente: 

Condiţia vătămării unui drept ori interes recunoscut de lege este strâns legată de faptul ea 
aceasta vătămare trebuie sa rezulte dintr-un act administrativ sau din refuzul nejustificat al unei 
autorităţi publice de a rezolva o cerere a reclamantului privitoare la un drept sau interes recunoscut 
de lege, ori de nerezolvarea in termenul legal a cererii formulate depuse de reclamant autorităţii 
publice. 

În cazul de faţă, reclamanta nu a adresat recurenţilor, nicio cerere, înainte de a se adresa 
instanţei de judecata - 12.02.2013 Judecătoria Constanta, pentru a fi in situaţia unui refuz nejustificat 
de a soluţiona cererea, aşa cum prevăd dispoziţiile exprese ale Legii nr. 554/2004 anterior enunţate. 
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          Apreciază că în mod greşit instanţa de fond a constatat că reclamanta a formulat în prealabil 
solicitarea privind valorificarea drepturilor cuprinse in dispoziţiile legale invocate in susţinute, 
punctual de vedere al Primăriei Municipiului Constanța fiind relevant in Adresa R 
155543/30.12.2013. 
          Or, instanţa de fond ar fi trebuit să analizeze prioritar momentul formulării plângerii 
prealabile pentru ca textul de lege vorbeşte de o plângere prealabila, ceea ce înseamnă prealabil 
adresării instanţei de judecata, mai exact formularea acesteia înainte de a se adresa instanţei de 
judecata si nu in timpul procesului cum de altfel a procedat reclamanta (momentul introducerii 
acţiunii - 12.02.2013; momentul formulării plângerii prealabile-09.12.2013 şi momentul primirii 
refuzului nejustificat - 30.12.2013). 
          Prealabil înseamnă anterior acestei date de 12.02.2013 şi nu ulterior acestei date, respectiv 
09.12.2013, întrucât în acest fel orice reclamant poate formula oricând în timpul procesului o cerere 
şi prin urmare instanţa, ignorând dispoziţiile legale, apreciază că se face dovada, fără a avea în acest 
sens parte de egalitate de tratament. 
          Mai mult decât atât, instanţa de fond nu a argumentat in niciun fel momentul formulării cererii 
(09.12.2013) şi mai mult de atât momentul primirii refuzului nejustificat 30.12.2013 care sunt 
ulterioare introducerii acţiunii (12.02.2013). 
          Prin urmare, instanţa de fond trebuia să se raporteze doar la actele existente la dosar până la 
momentul introducerii acţiunii (12.02.2013) şi nu și la cele ulterioare, respectiv cererea formulată de 
reclamantă în timpul procesului la data de 09.12.2013 şi refuzul nejustificat primit în timpul 
procesului la data de 30.12.2013. 
          Faţă de actele ulterioare depuse de reclamantă, aceasta trebuia să introducă o nouă acţiune în 
instanţă pentru a face dovada plângerii prealabile şi dovada refuzului nejustificat în raport de aceste 
înscrisuri si mai mult de solicitările din cererea depusa la data de 09.12.2013. (loc de veci, spaţiu 
comercial). 
            În consecinţă, apreciază că se impune admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, in 
sensul admiterii excepţiei inadmisibilităţii și, in consecinţă, respingerea acţiunii ca inadmisibile. 
           Totodată, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, in sensul respingerii 
acţiunii ca nefondată, arătând că potrivit prevederilor art.3 alin.1 lil.b pct.3 art.5 lil.h din Legea 
nr.341/2004, coroborat cu art.35 din HG.141/2004 luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din 
Decembrie 1989, au dreptul de a li se atribui in proprietate, fără plată, locuri de veci situate in 
incinta cimitirelor aflate in administrarea primăriilor sau a parohiilor, in limita disponibilului de 
spații. 
            Întrucât, potrivit Legii nr.213/1998, punctul 111 alin.10 din anexa, cimitirele orăşeneşti si 
comunale fac parte din domeniul public local al comunelor, oraşelor si municipiilor, îşi găsesc 
aplicabilitatea dispoziţiile art.10 alin.2 din acelaşi act normativ, in conformitate cu care „trecerea din 
domeniul public in domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului 
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliului local, dacă prin 
Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel... 
            La art.11 din Legea nr.213/1998 legiuitorul stabileşte ca „bunurile din domeniul public sunt 
inalienabile, insesizabile si imprescriptibile” acestea neputând fi înstrăinate ci doar date in 
administrare, concesionate sau închiriate in condiţiile legii. 
            În ceea ce priveşte dispoziţiile legale de la nivel local, acestea respectă întocmai legea 
nr.213/1998 actualizata, precum și Codul fiscal, Regulamentul de organizare si funcţionare al 
cimitirelor de pe raza municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.334/25.07.2005, care 
prevede atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune, cu plata unei taxe de concesionare stabilită 
anual printr-o Hotărâre de Consiliul Local. 
            Prin excepţie, se pot atribui in concesiune locurile de înhumare fără taxă, dar numai în 
condiţiile prevăzute de Codul fiscal. 
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            Pe cale de consecinţă, atât atribuirea in proprietate, fără plată, cât și atribuirea în concesiune 
fără taxă a unui loc de înhumare către beneficiarii Legii nr.341/2004, contravine dispoziţiilor legale 
în vigoare. 
            Singura modalitate de respectare a prevederilor Legii nr.341/2004 fără a intra în contradicţie 
cu alte dispoziţii legale în vigoare, ar fi respectarea prevederilor art.10 alin.1 şi 2 din Legea 
nr.213/1998 actualizată, care prevede că dreptul de proprietate publică piere dacă bunul piere sau 
este trecut în domeniul privat. 
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013, Comisia locala pentru inventariere, 
întocmeşte situaţia terenurilor care pot face obiceiul reconstituirii sau constituirii dreptului de 
proprietate. 
            Până la finalizarea acestei acţiunii de inventariere, nu se poate evidenţia o rezervă de teren 
care să fie atribuită conform prevederilor legale beneficiarilor Legii 341/2004. Comisia Locală 
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se confruntă cu un grav deficit de teren 
pe raza Municipiului Constanța. 
            Deşi pentru cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat a unui 
spaţiu comercial sau de prestări servicii corespunzătoare, cu o suprafaţa utila de 100 m pătraţi, se 
poate face în limita posibilităţilor, instanţa nu menţionează acest aspect motivat de faptul că nu a 
fost administrată nicio probă de către recurenţi care să demonstreze această teză. 
            Instanţa, în baza rolului active, nu a cerut niciodată un punct de vedere Primăriei cu privire la 
acest aspect, faptul că nu a făcut dovada posibilităţilor nu însemna că si există aceste posibilităţi de 
cumpărare sau închiriere cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat a unui spaţiu comercial sau de 
prestări servicii corespunzătoare, cu o suprafaţa utila de 100 m pătraţi. Aşa cum s-a menţionat și in 
răspunsul nr.R 155543/30.12.2013, pentru cumpărarea sau închirierea unui spaţiu comercial sau de 
prestări servicii, conform art.5 lit. c a Legii 341/2004, reclamanta trebuia sa se adreseze R.A.L.D.P.P 
Constanta, și chiar să se și judece cu aceştia și nu cu recurenţii. 
           Pe de altă parte, instanţa de fond a dat o hotărâre netemeinică si nelegală întrucât potrivit 
dispozitivului Primăria Municipiului Constanța, Consiliul local Constanța și Prefectura Constanta 
trebuie să emită acte administrative pentru: cumpărarea sau închirierea unui spaţiu de pana la 100 
mp; atribuirea, in limita posibilităţilor, a unei suprafeţe de 10.000 mp teren extravilan; atribuire in 
proprietate loc de veci, fara însă a se face o distincţie care dintre instituţii este obligata la emiterea 
acestor acte administrative. 
          În drept, invocă dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 554/2004.  
          Intimata reclamantă [...] a formulat întâmpinare  prin care în baza art.3021 alin.1 lit.c şi 306 
Cod pr.civilă a solicitat admiterea excepţiei nulităţii cererii de recurs, respingerea excepţiilor lipsei 
capacităţii de folosinţă a Primăriei Mun. Constanţa, lipsei calităţii procesual pasive a Consiliului 
local Constanţa, a prematurităţii şi inadmisibilităţii reiterate de către recurenţi prin cererea de recurs, 
ca fiind neîntemeiate. 
           Solicită respingerea recursului promovat cu privire la fondul cauzei pentru netemeinicie. 
           Cu privire la excepţia nulităţii cererii de recurs pentru neindicarea motivelor de nelegalitate, 
condiţie imperativă prevăzută de art. 3021 alin. 1 pct. c) coroborat cu art. 306 Cod procedură vechi 
arată că cererea de recurs formulată în prezenta cauză cuprinde drept temei de drept art.20 din Legea 
554/2004, temei insuficient pentru a permite instanţei de control judiciar să treacă la analiza 
pretinsei netemeinicii ale sentinţei atacate. 
           Întreaga cerere de recurs este o înşiruire de apărări expuse, de altfel și in faţa primei instanţe, 
iar indicarea selectivă a unor dispoziţii legale fără a le da o interpretare care să producă efecte 
juridice prin raportare la toate celelalte prevederi aplicabile in speţa de faţă, nu este suficientă pentru 
a da posibilitatea instanţei de recurs să facă aplicarea dispoziţiile art.306 alin. 3 CPC vechi 
„indicarea greşită a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului dacă dezvoltarea acestora face 
posibilă încadrarea lor într-unui din motivele de casare prevăzute de art. 304". 
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           Nici măcar dispoziţiile art. 304' CPC vechi nu pot fi aplicate în mod efectiv, în condiţiile în 
care recurenţii nu au înţeles să se prevaleze de acestea indicându-le în mod expres în cuprinsul 
cererii de recurs la motivele de drept. 
           Nu este de neglijat faptul că recurenţii din prezenta cauză au beneficiat de apărare calificată 
astfel că este nejustificată şi neîntemeiată orice susţinere eventuală şi viitoare a acestora că a fost o 
omisiune la data redactării cererii de recurs. 
           Faţă de această situaţie concretă expusă anterior, solicit să se constate nulitatea recursului 
pentru neindicarea motivelor de nelegalitate. 
           Referitor la lipsa capacităţii de folosinţă a Primăriei Mun. Constanţa, apreciază că prima 
instanţă a respins în mod întemeiat excepţia invocată de către această pârâtă, prin raportare ia 
dispoziţiile art, 28 din Legea 554/2004, dispoziţiile acestei legi, se completează cu dispoziţiile 
codului de procedură civilă „în măsura în care nu suni incompatibile cu specificul raporturilor de 
putem dintre autorităţile publice, pe de o parte, şi persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor 
legitime pe de altă parte". 
           În acest context, apreciază că tribunalul a concluzionat în mod just și corect, dispoziţiile 
legale invocate de către recurenţi în susţinerea acestei excepţii, din cadrul Legii 215/2001 a 
administraţiei publice locale impunând a fi privite si interpretate decât prin raportare la dispoziţiile 
Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, care au impun dispoziţii derogatorii de la regulile de 
procedură civilă. 
           Pentru motivele expuse anterior, se impune respingerea ca neîntemeiată a 
excepţiei lipsei capacităţii de folosinţa a Primăriei Mun. Constanţa.  
            Referitor la lipsa calităţii procesuale pasive a Consiliului Local Constanţa este neîntemeiată 
şi această excepţie prin raportare la normele metodologice de aplicare a legii nr.341/2004, întrucât 
doar ca urmare a hotărârii acestuia este posibilă acordarea drepturilor solicitate de o persoană 
îndreptăţită conform Legii nr.341/2004, date fiind atribuţiile cu caracter deliberativ acordate prin 
lege acestuia. 
           Referitor la excepţia prematurităţii si a inadmisibilităţii, reiterate prin cererea de recurs de 
către recurenţi, solicitarea intimatei este tot aceea de a fi respinse ca fiind neîntemeiate, întrucât 
aspectele menţionate în cererea de recurs cu referire la cronologia evenimentelor si mai ales cu 
privire la data investirii instanţei de contencios sunt neconforme cu realitatea. 
           Practic, instanţa competentă să judece prezenta cauză în fond a fost învestită abia la data de 
09.01.2014, dată la care refuzul nejustificat al autorităţilor locale era deja comunicat intimatei la 
data de 30.12.2013. 
           Data depunerii cererii de chemare în judecată, la o instanţa necompetentă material să 
soluţioneze cauza nu echivalează cu data la care instanţa competentă a fost investită în mod legal. 
Or, la 09.01.2014, procedura prealabilă prevăzută de Legea 854/2004 era deja îndeplinită. 
           Faţă de această situaţie, atât excepţia prematurităţii, cât şi excepţia inadmisibilităţii sunt total 
neîntemeiate urmând a fi respinse. 
           Pe fondul cauzei se impune a se constata netemeinicia motivelor de fapt invocate, în 
condiţiile în care în mod just prima instanţă a constatat că pârâţii recurenţi nu au dovedit cu nici un 
mijloc de probă aspectele expuse in cadrul apărărilor şi/sau al răspunsurilor date subsemnatei astfel 
încât să poată fi analizate prin prisma limitării acordării drepturilor din legea 341/2004 „în limita 
posibilităţilor" prevăzută de art. 5 alin. 1 lit. g) Legea 341/2004). 
           Faptul că aplicarea Legii 165/2013 nu are nici o legătură cu aspectele din prezenta cauză nici 
măcar din punctul de vedere al nefinalizării delimitării rezervei locale, întrucât nu suntem într-un 
caz de constituire de drepturi de proprietate şi mai ales într-un caz de reconstituire de drepturi de 
proprietate cărora li se aplică exclusiv dispoziţiile legii 18/1991 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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           Atât timp că Normele metodologice de aplicare a Legii 341/2004 statuează în mod neechivoc 
faptul că „(1) In aplicarea prevederilor art.5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, în situaţiile în 
care autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de suprafeţele de teren necesare satisfacerii 
solicitărilor, se poate proceda, în condiţiile legii, la trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul 
public în domeniul privat, cu această destinaţie.", orice scuză a recurenţilor cu privire la acest aspect 
nu poate fi privit decât o sfidare şi un abuz de drept, ce ar trebui sancţionat corespunzător. 
          Ultimul aspect menţionat în cererea de recurs, nu face altceva decât practic să întărească 
excepţia invocată de intimată la începutul acestei întâmpinări, în sensul că nu există un motiv de 
nelegalitate care să determine casarea sau desfiinţarea hotărârii primei instanţei, motiv care să poată 
fi identificat şi extras din cadrul acestei cereri, de către instanţa de control judiciar astfel cum 
permite art. 306 alin. 3 CPC vechi. 
          Prin urmare, se pare că nemulţumirea reală a recurenţilor este aceea că prin dispozitivul 
sentinţei recurate „nu se face distincţie care dintre instituţii este obligată la emiterea actelor 
administrative'', însă acest aspect nu poate face obiectul decât al unei cereri de lămuri privind 
înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii, potrivit art 2811 CPC vechi. 
          Dispoziţiile art. 2812 din CPC vechi sunt imperative cu privire la calea pe care trebuie să o 
aleagă partea pentru a preîntâmpina dificultăţi privind aplicarea dispozitivului hotărârii îndreptarea, 
lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor potrivnice sau completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea 
apelului sau recursului, ci numai în condiţiile art. 2811 – 28122 „. 
           Pentru toate considerentele expuse, până în prezent, solicită respingerea recursul ca fiind 
neîntemeiat. 
           În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 115 si urm., art. 3021 alin. 1 pct. c) coroborat cu art. 
306, art. 2812 Cod procedură civilă vechi 
           Curtea, analizând legalitatea hotărârii recurate, în raport de motivele de casare invocate, 
reţine următoarele: 
          În ceea ce priveşte excepţia nulităţii recursului pentru neindicarea motivelor de nelegalitate, 
invocat de intimată prin întâmpinare, instanţa o apreciază neîntemeiată şi o va respinge, criticile din 
recurs putând fi încadrate, conform art. 306 alin.3 C.pr.civ. în motivul de recurs reglementat de 
dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 
          În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la greşita dezlegare a excepţiilor invocate în 
cauză de recurentul-pârât, Curtea îl apreciază nefondat. 
          Astfel, în condiţiile în care dispoziţiile art. 77 din legea 215/2001 reglementează îndrituirea 
legală a primăriei a duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local şi dispoziţiile primarului, 
respectiv de a soluţiona probleme ale colectivităţii locale, dar şi capacitatea de drept administrativ a 
instituţiei pârâte, relevantă în cauză sub acest aspect, raportat la obiectul cauzei se apreciază că în 
mod corect a statuat judecătorul fondului în sensul caracterului neîntemeiat al excepţiei lipsei 
capacităţii procesuale de folosinţă a recurentei Primăria Municipiului Constanţa. 
            Sub aspectul excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local Constanţa, Curtea 
reţine dispoziţiile art. 34 din Norma metodologică de aplicare a legii nr. 341/2004, potrivit cărora 
“1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, în situaţiile în care 
autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de suprafeţele de teren necesare satisfacerii 
solicitărilor, se poate proceda, în condiţiile legii, la trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul 
public în domeniul privat, cu această destinaţie.  

(2) În limita suprafeţei de 500 m2 de teren în intravilan, autorităţile şi instituţiile publice 
atribuie solicitanţilor suprafaţa de teren aferentă spaţiului locativ care i-a fost vândut în baza altor 
reglementări în vigoare, dar în cazul cărora, la momentul respectiv, nu a fost posibilă şi vânzarea 
terenului aferent.” 
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          Cum Consiliul Local Constanţa reprezintă autoritate deliberativă a administraţiei publice 
locale, se constată că în mod judicios a statuat prima instanţă asupra calităţii sale procesuale pasive 
în cauza de faţă. 
          În condiţiile în care prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Constanţa sub nr. 
155543/09.12.2013 intimata-reclamantă a solicitat acestei instituţii acordarea drepturilor cuvenite 
conform Legii nr. 341/2004 iar la dosar a fost depus răspunsul Primăriei datat 30.12.2013 care 
materializează poziţia acestei părţi faţă de solicitarea reclamantei, în mod corect a apreciat 
judecătorul fondului caracterul nefondat al excepţiilor prematurităţii şi a inadmisibilităţii. 
          Împrejurarea invocată de recurenţi a adresării solicitării reclamantei şi, implicit, obţinerii 
răspunsului apreciat ca refuz nejusitificat de soluţionare a cererii după data formulării cererii 
introductive de instanţă nu este de natură a atrage inadmisibilitatea cererii. 
           În condiţiile în care plângerea prealabilă nu a fost concepută ca un obstacol în exercitarea 
dreptului de acces la o instanţă ci ca o garanţie a dreptului cetăţeanului la o bună administrare prin 
posibilitatea acordată autorităţii publice de a-şi revoca actul contestat/de a soluţiona cererea 
cetăţeanului, a îmbrăţişa soluţia propusă de recurent echivalează cu o interpretare pur formală şi 
rigidă a dispoziţiilor legii contenciosului administrativ.  
            Cum în cauză cererea adresată de parte a fost soluţionată pe parcursul procesului, 
nefavorabil, Curtea apreciază, văzând logica textului legal incident - art.7 din Legea nr. 554/2004 - 
că finalitatea urmărită de legiuitor prin această reglementare a fost atinsă, fiind dovedite atât 
solicitarea adresată de parte autorităţii publice competente cât şi refuzul de soluţionare din partea 
celei din urmă. 
          În ceea ce priveşte soluţionarea fondul cauzei, critica din recurs vizează greşită aplicare de 
către prima instanţă a dispoziţiilor legale incidente. 
          Motivul este nefondat. 
          Potrivit dispoziţiilor art. 8 din legea nr. 554/2004, persoana vătămată într-un drept recunoscut 
de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul 
primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 
alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita 
anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru 
daune morale. De asemenea, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se 
consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin 
refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite 
operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului 
legitim.  

    Astfel, pentru a aprecia asupra caracterului nejustificat al refuzului pârâţilor de a soluţiona 
favorabil cererea intimatei-reclamante, răspunsul acestora trebuie analizat prin prisma coordonatelor 
impuse de dispoziţiile art. 5 al.1  lit.c, g şi h din legea specială. 
              Reclamanta s-a prevalat în cererea introductivă de drepturile conferite de certificatul 
[...]/20.09.2007, constând în ”c) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de 
stat, a unui spaţiu comercial sau de prestări de servicii corespunzător, cu o suprafaţă utilă de până la 
100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unei 
suprafeţe de teren de până la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial 
sau de prestări de servicii; (…) g) atribuirea, în limita posibilităţilor, în proprietate a 10.000 m2 de 
teren în extravilan şi 500 m2 de teren în intravilan - acesta din urmă pentru destinaţia de locuinţă, 
dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spaţiu locative, respectiv “h) atribuirea în proprietate, 
fără plată, a locului de veci;”. 
             Este reală susţinerea recurenţilor în sensul că acordarea acestor drepturi se face în limita 
posibilităţilor însă, în egală măsură, revenea acestor autorităţi publice obligaţia de a proba lipsa de 
spaţii/terenuri disponibile. 
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              Nu poate fi primită susţinerea recurentei relativă la solicitarea de către instanţă, în baza 
rolului activ, de relaţii Primăriei Municipiului Constanţa întrucât, conform dispoziţiilor art. 129 
alin.51 C.pr.civ., potrivit cărora ”Cu toate acestea, părţile nu pot invoca în căile de atac  omisiunea 
instanţei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus şi administrat în condiţiile legii.” 
              Cum pârâtelor le revenea, în considerarea argumentelor expuse mai sus în soluţionarea 
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local Constanţa, obligaţia de a 
soluţiona cererea reclamantei privind acordarea drepturilor conferite de legea specială, este logic că 
tot acestor părţi le revenea, ca şi obligaţie procesuală reglementată de dispoziţiile art. 129 alin.1 
C.pr.civ., obligativitatea probării susţinerilor. 
               În condiţiile în care pârâţii nu au demonstrat lipsa disponibilului de bunuri, neproducând 
nicio probă sub acesta spect, în mod corect a apreciat judecătorul fondului lipsa unei analize efective 
a cererii reclamantei, ceea ce echivalează cu un refuz nejustificat de soluţionare a cererii, soluţia la 
care s-a oprit judecătorul fondului, de obligare a instituţiilor pârâte implicate într-o astfel de 
procedură să soluţioneze cererea - fiind legală. 
            Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin.1 Cod pr.civ., 
recursul va fi respins ca nefondat. 

 
97. Refuz soluționare cerere privind comunicarea stadiului de soluționare a unei 

notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001. Rămânerea fără obiect a cererii de chemare 
în judecată. Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată. 

 
Art. 453, 454 NCPC 

Cauza Weissman şi alţii c. României, cauza Monory c. României,  
Cauza Buzescu c. României 

 
Potrivit art.454 teza I, NCPC „Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care 

părţile sunt legal citate, pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată” 
însă, textul reglementează o excepţie de la această regulă în conţinutul art.454 teza a II-a NCPC. 

În temeiul art.453 alin.1 NCPC - „Partea care pierde procesul, va fi obligată, la cererea părţii care 
a  câştigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată”, ori, în speţă, culpa recurenţilor rezidă din 
însăşi atitudinea acestora de a fi refuzat a răspunde la cererea intimatei reclamante, iar potrivit art. 451 
alin.2 NCPC instanţa trebuie să aprecieze în ce măsură onorariul părţii care a câştigat procesul trebuie 
suportat de partea care a pierdut, faţă de mărimea pretenţiilor şi complexitatea cauzei. 

Cheltuielile de judecată reprezintă ansamblul sumelor de bani pe care trebuie să le suporte părţile în 
legătură cu activitatea lor procesuală, deci este firesc ca acestea să achite anticipat anumite cheltuieli, iar la 
sfârşitul dezbaterilor, ele să fie suportate de partea care a pierdut procesul, situaţia fiind pe deplin justificată 
căci, întotdeauna, una din părţi este interesată în soluţionarea litigiului, iar alta se face vinovată de 
declanşarea activităţii judiciare. 

 
Decizia civilă nr. 1027/CA/25.09.2014 

                           Dosar nr. 854/118/2014 
 

 Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal 
şi înregistrată sub nr.854/118/03.02.2014 reclamanta [...], a chemat în judecată pârâţii, 
MUNICIPIUL CONSTANŢA - prin PRIMAR şi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA, 
solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

- obligarea pârâţilor la soluţionarea cererii înregistrată la Primăria Municipiului 
Constanţa la data de 06.12.2013, prin care solicită să i se comunice stadiul de soluţionare al 
unei notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001. 
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Prin Sentinţa civilă nr.1049/28.03.2014 Tribunalul Constanţa admite excepţia rămânerii 
fără obiect a  cererii de chemare în judecată, respingând cererea de chemare în judecată, ca  rămasă 
fără obiect, obligând pârâţii la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 500 lei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs – MUNICIPIUL CONSTANŢA - prin 
PRIMAR şi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA criticând hotărârea pronunţată de 
instanţa de fond în privinţa modului de soluţionare a capătului de cerere referitor la obligarea la 
plata cheltuielilor de judecată. 

Astfel, susţin recurenţii că, până la primul termen de judecată, prin adresa nr. 
155018/21.02.2014, au răspuns cererii formulate de reclamantă, recunoscând pretenŃiile acestuia 
şi realizând, aşa cum a constatat instanŃa de fond, pretenŃia concretă a acesteia. 

În conformitate cu prevederile art.454 NCPC, „pârâtul care a recunoscut, la primul 
termen de judecată la care părţile sunt legal citate, pretenţiile reclamantului, nu va putea fi obligat 
la plata cheltuielilor de judecată, cu excepţia cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost 
pus în întârziere de către reclamant”, ori, în speţă, arată recurenţii că, au recunoscut pretenţiile 
reclamantei chiar înainte de primul termen de judecata, nefiind îndeplinită nici condiţia 
punerii în întârziere. 

Examinând cauza sub aspectul şi în limitele motivelor de casare arătate, Curtea 
constată că instanţa de fond a făcut o aplicare corectă a dispoziţiilor de drept material 
aplicabile în cauză şi, având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de 
procedură, apreciază că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care 
„Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în 
considerente numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis 
ori, după caz, s-au respins”, apreciază în sensul respingerii recursului ca nefondat, pentru 
următoarele considerente în esenţă: 

Intimata reclamantă s-a adresat instanţei – Tribunalului Constanţa – la data de 03.02.2014 
cu cerere având ca obiect: 

- obligarea pârâţilor la soluţionarea cererii înregistrată la Primăria Municipiului 
Constanţa la data de 06.12.2013, prin care solicită să i se comunice stadiul de soluţionare al 
unei notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, în condiţiile în care, a procedat la 
notificarea recurenţilor prin executor judecătoresc, sub nr.35/02.04.2013. 

Prin Sentinţa civilă nr.1049/28.03.2014 Tribunalul Constanţa admite excepţia rămânerii 
fără obiect a  cererii de chemare în judecată, respingând cererea de chemare în judecată ca rămasă 
fără obiect, obligând pârâţii la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 500 lei, 
acestea fiind condiţiile în care recurenţii investesc instanţa cu soluţionarea prezentei cauze. 

Reluând asupra motivului de recurs privind „Greşit instanţa de fond a dispus obligarea 
pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată faţă de dispoziţiile art.454 NCPC”, Curtea văzând şi 
dispoziţiile art.496 alin.1 NCPC apreciază în sensul, respingerii recursului ca nefondat, 
deoarece:  

Pornind de la faptul că cheltuielile de judecată reprezintă ansamblul sumelor de bani pe 
care trebuie să le suporte părţile în legătură cu activitatea lor procesuală, Curtea reţine că, prin 
dispoziţiile cuprinse în art.451 NCPC legiuitorul a reglementat  conţinutul cheltuielilor de judecată 
care pot fi puse în sarcina părţii care a pierdut  procesul, fapt ce presupune stabilirea culpei părţii în 
declanşarea acestuia. 

Este real reţine Curtea că, potrivit art.454 teza I, NCPC „Pârâtul care a recunoscut, la 
primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, pretenţiile reclamantului nu va putea fi 
obligat la plata cheltuielilor de judecată” însă, pierd recurenţii din vedere că, textul reglementează 
o excepţie de la această regulă  în conţinutul art.454 teza a II-a NCPC. 
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Astfel, în teza finală a textului de lege sus amintit, legiuitorul a stipulat cazul „în care, 
prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant, sau se află în drept în 
întârziere. Dispoziţiile art.1522 alin.5 din Codul civil rămân aplicabile”. 

În atare situaţie, reţine Curtea că, potrivit art.453 alin.1 NCPC „Partea care pierde 
procesul, va fi obligată, la cererea părţii care a  câştigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de 
judecată”, ori, în speţă, culpa recurenţilor rezidă din însăşi atitudinea acestora de a fi refuzat  a 
răspunde, la cererea intimatei reclamante, iar potrivit art. 451 alin.2 NCPC instanţa trebuie să 
aprecieze în ce măsură onorariul părţii care a câştigat procesul, trebuie suportat de partea care a 
pierdut, faţă de mărimea pretenţiilor şi complexitatea cauzei, aşa după cum  legal şi temeinic a 
reţinut şi instanţa de fond. 

Totodată, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat asupra 
prerogativei instanţei de a cenzura, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată, asupra 
cuantumului onorariului avocaţial convenit, prin prisma proporţionalităţii sale, cu amplitudinea şi 
complexitatea activităţii depuse, aspect ce este cu atât mai necesar cu cât, respectivul onorariu, 
convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă a căzut în 
pretenţii, ceea ce presupune, în mod necesar, ca acesta să îi fie opozabil.  

Ori, opozabilitatea sa faţă de partea potrivnică, ce este terţ în raport cu convenţia de 
prestare a serviciilor avocaţiale, este consecinţa însuşirii sale de instanţă, prin hotărârea 
judecătorească, prin al cărei efect creanţa dobândeşte caracter cert, lichid şi exigibil, aspecte ce se 
regăsesc în conţinutul Deciziei nr.401/14.07.2005 a Curţii Constituţionale, prin care s-a respins 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.274 alin.3 vechiul Cod procedură civilă  -  actual 
art. 451 alin.2 NCPC. 

De asemenea, reţine Curtea că, practica Curţii Europene a Drepturilor Omului rezultată 
din:  

 Hotărârea din 24 mai 2006 în cauza Weissman şi alţii v. României,; 
Hotărârea din 5 aprilie 2005 în cauza Monory v. României; 
Hotărârea din 24 mai 2005 în cauza Buzescu v. României, etc. 

a statuat că, „acordarea cheltuielilor de judecată se poate dispune numai în măsura în care,  
acestea constituie cheltuieli necesare care au fost în mod real făcute, în limita unui cuantum 
rezonabil”.  

În atare situaţie Curtea reţine că, pornind de la premisa că, cheltuielile de judecată 
reprezintă ansamblul sumelor de bani pe care trebuie să le suporte părţile în legătură cu 
activitatea lor procesuală, este firesc ca acestea să achite anticipat anumite cheltuieli, iar la 
sfârşitul dezbaterilor, ele să fie suportate de partea care a pierdut procesul, situaţia fiind pe deplin 
justificată căci, întotdeauna, una din părţi este interesată în soluţionarea litigiului, iar alta se face 
vinovată de declanşarea activităţii judiciare. 

În speţă, Curtea constată că, în raport cu dispoziţiile art.454 teza a II-a NCPC, sus citat, şi 
având în vedere că: 

- recurenţii au fost notificaţi la data de 02.04.2013; 
- acţiunea a fost dedusă judecăţii la data de 03.02.2014; 
- răspunsul recurenţilor pârâţi a fost emis sub nr. R/1550/18 din data de 21.02.2014, 

în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a dispus obligarea acestora la plata sumei de 500 lei, 
reprezentând cheltuieli de judecată efectuate de intimata reclamantă. 
 Astfel, reţine Curtea că la dosarul cauzei se regăseşte chitanţa nr.257/24.01.2014 privind 
plata contravalorii onorariului avocat în sumă de 1500 lei, reprezentând asistenţă avocaţială urmare 
împuternicirii avocaţiale seria CT nr.0021575/2013/24.01.2014, rezultat al perfectării 
contractului de asistenţă juridică nr.4/24.01.2014, caz în care, instanţa de fond a făcut o corectă 
aplicare a legii, respectiv, a art.453, art.454 şi următoarele NCPC, reducând onorariul de avocat la 
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suma de 500 lei, pe care a apreciat-o ca proporţională cu volumul de muncă prestat, dificultatea şi 
durata de timp a litigiului. 
 Aşa fiind, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, constatând culpa procesuală a 
recurenţilor pârâţi MUNICIPIUL CONSTANŢA - prin PRIMAR şi PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA, în temeiul art.453 cu referire la art. 454 teza a II-a din 
NCPC, instanţa de fond a dispus obligarea acestora faţă de reclamantă, la plata cheltuielilor de 
judecată. 

 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.496 alin.1 NCPC, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat, sub toate aspectele. 
 

98. Revizuire. Obligarea ANRP la plata despăgubirilor. Modalitatea de eșalonare a 
acordării compensațiilor. Depășirea termenului legal de plată. Actualizare sume. 

 
Art. 322 Cod procedură civilă  

Art. 8 alin. 2 din Legea nr. 9/1998  
Art. 38 alin. 5 şi 6 din HG nr. 753/1998 

Art. 24 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 
 

Potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 9/1998 : „în termen de 60 de zile de la împlinirea termenului 
prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de volumul compensaţiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a 
Guvernului se va stabili modalitatea de eşalonare a acordării compensaţiilor. În cazul în care compensaţiile 
se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia 
centrală, iar în situaţia în care se achită în anul următor, direcţiile generale ale finanţelor publice le 
actualizează în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima lună pentru care a fost 
publicat de către Institutul Naţional de Statistică înaintea plăţii, faţă de luna decembrie a anului anterior. 
Eşalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi”. 

Din interpretarea textelor de lege incidente în cauză rezultă că prima tranşă se achită obligatoriu în 
primul an de la validare iar cea de a 2-a tranşă în anul următor – astfel, se prevede că doar tranşa a 2-a se 
actualizează, concluzia fiind aceea că tranşa I trebuie acordată în primul an, pentru că altfel legea ar fi 
prevăzut că tranşele se actualizează şi nu doar tranşa a II-a; de asemenea, se prevede că eşalonarea nu 
poate depăşi doi ani consecutiv, concluzia fiind  aceea că plata sumei reprezentând compensaţii trebuie 
achitată în primii doi ani de la validarea hotărârii comisiei judeţene. 

În speţă, cererea de acordare despăgubiri a fost formulată în anul 2007 şi a fost soluţionată abia în 
anul 2011 prin hotărârea Comisiei Judeţene Constanţa, validată ulterior la 20.07.2011. În consecinţă, nu 
mai putem vorbi în acest caz de un “termen rezonabil” iar lipsa fondurilor nu poate fi un motiv pentru 
nerespectarea obligaţiilor asumate. Sumele aprobate anual cu această destinaţie au drept consecinţă 
eşalonarea potrivit legii, respectiv în primii 2 ani consecutivi de la emiterea deciziei de validare. 

 
Decizia civilă nr. 862/CA/04.09.2014 

                           Dosar nr. 1495/118/2014 
 
Prin acţiunea  înregistrată pe rolul  Tribunalului Constanţa – Secţia Contencios 

Administrativ Şi Fiscal  sub nr. 1495/118/2014 revizuenţii au solicitat revizuirea sentinţei civile nr. 
3470/21.06.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.1436/118/2013.                 

În motivarea acţiunii recurenţii revizuienţi au arătat că prevederile O.U.G. nr. 10/2013 pe 
care se întemeiază sentinţa civilă nr. 3470/2013 a fost declarată  neconstituţională.  

 Intimata ANRP a formulat întâmpinare, apărările formulate privind însă fondul cererii de 
chemare în judecată .  

Prin Sentinţa civilă nr. 1545 din 29 mai 2014 s-a dispus respingerea cererii de revizuire.  
Tribunalul a reţinut  următoarele :  
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Potrivit art. 322 Cod procedură civilă: „Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în 
instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci 
când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: 10. dacă, după ce hotărârea a devenit 
definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând 
neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut 
obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat care, în mod necesar şi evident, nu pot fi 
disociate de prevederile menţionate în sesizare”.  

Textul legal impune îndeplinirea condiţiei ca excepţia de neconstituţionalitate admisă să fi 
fost invocată în cauza în care s-a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere.  

Or, O.U.G. nr. 10/2013 nu a fost declarată  neconstituţională urmare a invocării unei excepţii 
de neconstituţionalitate în dosarul nr.1436/118/2013 al Tribunalului Constanţa , astfel că nu este 
respectată condiţia de admisibilitate a cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 10 
Cod procedură civilă.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs revizuenţii [...], [...], [...],  [...] şi recurent 
[...], criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie: 

Decizia nr. 528/2013 prin care Curtea Constituţională a României a declarat 
neconstituţionale prevederile OUG nr. 10/2013 a fost pronunţată chiar în dosarul ce s-a aflat pe rolul 
Curţii Constituţionale a României ca urmare a sesizării acesteia cu excepţia de neconstituţionalitate 
invocată în dosar nr. 1439/118/2013. 

Solicită admiterea recursului şi pe cale de consecinţă modificarea sentinţei nr. 
1545/CA/29.05.2014 în sensul admiterii cererii de revizuire.  

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că în speţă sunt îndeplinite cerinţele 
art. 322 punctul 10 C.pr.civ. citat de către prima instanţă, OUG nr. 10/2013 fiind declarată 
neconstituţională la sesizarea recurenţilor în dosarul nr. 1436/118/2013 al Tribunalului Constanţa. 

În consecinţă, va admite recursul şi cererea de revizuire. 
Ca urmare a admiterii cererii de revizuire va fi rejudecată cererea reclamanţilor 

recurenţi, instanţa constatând următoarele: 
Reclamanţii au formulat la data de 05.02.2013 cererea de obligare a ANRP la plata 

despăgubirilor stabilite prin decizia nr. 996/20.07.2011, dată la care era în vigoare ordonanţa nr. 
10/2013 declarată ulterior neconstituţională. 

Ca urmare a declarării acestei ordonanţe ca neconstituţională, plata despăgubirilor are în 
vedere prevederile legii nr. 9/1998, nefiind prematură.  

Art. 8 alin. 2 din Legea nr. 9/1998: „în termen de 60 de zile de la împlinirea termenului 
prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de volumul compensaţiilor ce urmează să se acorde, prin 
hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de eşalonare a acordării compensaţiilor. În cazul în 
care compensaţiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au 
fost validate de comisia centrală, iar în situaţia în care se achită în anul următor, direcţiile generale 
ale finanţelor publice le actualizează în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din 
ultima lună pentru care a fost publicat de către Institutul Naţional de Statistică înaintea plăţii, faţă 
de luna decembrie a anului anterior. Eşalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi”. 

În aplicarea acestui articol, art. 38 alin. 5 şi 6  din HG nr. 753/1998 (Norme metodologice de 
aplicare a legii) prevede : 

“Compensaţiile băneşti stabilite prin decizie de plată se achită beneficiarilor, în limita 
sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat, astfel: 
    a) integral, dacă cuantumul acestora nu depăşeşte 50.000 lei; 
    b) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an şi 40% în 
anul următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50.001 lei şi 100.000 lei; 
    c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% în 
anul următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 100.001 lei“. 
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Din interpretarea celor două texte rezultă că prima tranşă se achită obligatoriu în primul an 
de la validare iar cea de a 2-a tranşă în anul următor – astfel, se prevede că doar tranşa a 2-a se 
actualizează, concluzia fiind aceea că tranşa I trebuie acordată în primul an, pentru că altfel legea ar 
fi prevăzut că tranşele se actualizează, şi nu doar tranşa a II-a; de asemenea, se prevede că 
eşalonarea nu poate depăşi doi ani consecutiv, concluzia fiind  aceea că plata sumei reprezentând 
compensaţii trebuie achitată în primii doi ani de la validarea hotărârii comisiei judeţene. 

În speţă ANRP nu a făcut plata vreunei tranşe, astfel că, potrivit regulii că “eşalonarea 
plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi”, va fi obligată la plata întregii sume ca urmare a 
depăşirii termenului legal de plată. În plus, potrivit art. 8 alin. 2 teza I din legea nr. 9/1998 “în 
termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de volumul 
compensaţiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de 
eşalonare a acordării compensaţiilor”. Pârâta nu a făcut dovada că datorită volumului 
compensaţiilor s-a amânat plata către reclamanţi în alt an decât cel în care a fost emisă decizia şi în 
anul următor. 

În concluzie, pârâta este obligată să plătească reclamanţilor despăgubirile datorate, potrivit 
legii suma achitându-se în primii doi ani de la emiterea deciziei, respectiv .  

Termenul rezonabil pentru executarea obligaţiilor se apreciază pentru fiecare caz în parte. În 
primul rând trebuie să avem în vedere obligaţiile asumate de stat, respectiv plata despăgubirilor în 
termenul cel mai scurt de la validare, tocmai având în vedere caracterul reparatoriu al legii.  

În speţă, cererea de acordare despăgubiri a fost formulată în anul 2007 şi a fost soluţionată 
abia în anul 2011 prin hotărârea Comisiei Judeţene Constanţa, validată ulterior la 20.07.2011. În 
consecinţă, nu mai putem vorbi în acest caz de un “termen rezonabil” iar lipsa fondurilor nu poate fi 
un motiv pentru nerespectarea obligaţiilor asumate. Sumele aprobate anual cu această destinaţie au 
drept consecinţă eşalonarea potrivit legii, respectiv în primii 2 ani consecutivi de la emiterea deciziei 
de validare. 

În ceea ce priveşte actualizarea sumei, trebuie să avem în vedere  că există două situaţii 
diferite, cu temeiuri juridice diferite, respectiv: obligaţia de actualizare între data emiterii hotărârii 
comisiei judeţene şi data emiterii ordinului de validare şi obligaţia de actualizare între data emiterii 
ordinului de validare şi data plăţii.  

Astfel, în cazul în care între data emiterii hotărârii comisiei judeţene şi validare trece o 
perioadă lungă de timp, ANRP are obligaţia de a actualiza suma stabilită de comisia judeţeană,  iar 
această sumă trebuie cuprinsă în ordinul de validare. În acest sens s-a pronunţat ÎCCJ .  

Pentru perioada cuprinsă între data validării şi data plăţii efective, actualizarea se face în 
condiţiile textelor mai sus citate. Întrucât  pârâta nu a făcut plata în primul an de la validare, este 
obligată să actualizeze suma de la data validării şi până la data plăţii. 

În ceea ce priveşte obligaţia de plată în termen de 10 de zile de la data rămânerii 
irevocabile a hotărârii, instanţa de recurs reţine: 

Competenţa instanţei de contencios administrativ în cererile având ca obiect “obligaţia de 
plată a sumelor reprezentând despăgubiri” este stabilită prin simetrie,  ca urmare a competenţei 
acestei instanţe în cererile îndreptate împotriva hotărârilor ANRP. În consecinţă, nu putem vorbi de 
competenţa instanţei de contencios administrativ ca urmare a înregistrării unui refuz nejustificat de 
plată (act administrativ asimilat potrivit art. 2 alin. 2 din legea nr. 554/2004), ci de o competenţă 
specială, într-o cerere care în mod obişnuit nu ar fi trebuit adresată instanţelor de contencios 
administrativ, prin simetrie, caz în care doar competenţa este a instanţei de contencios, dar 
procedura aplicabilă este cea a unei cereri comune de plată. 

Astfel, cererea de obligare a ANRP la plata despăgubirilor la care o persoană este 
îndreptăţită nu este urmarea unui “refuz nejustificat” astfel cum acesta este definit de lege, chiar 
dacă anterior se formulează o cerere de plată. De asemenea, în cererile de plată, ANRP nu 
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acţionează ca o „autoritate publică”, astfel cum aceasta este definită de art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea 
nr. 554/2004, în vederea satisfacerii unui interes legitim public. 

Pe de altă parte, art. 24 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 în vigoare la data formulării acţiunii 
prevede următoarele: 

“Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască 
sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni 
administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în 
cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii 
irevocabile a hotărârii”. 

În cazul acţiunii având ca obiect obligarea ANRP la plata unei sume de bani nu putem vorbi 
de  încheierea, înlocuirea sau modificarea unui act administrativ, eliberarea unui alt înscris sau 
efectuarea unei operaţiuni administrative. Plata unei sume de bani nu poate fi calificată “operaţiune 
administrativă”, astfel cum aceasta este definită de legea nr. 554/2004. 

Pentru aceste considerente a fost respinsă cererea reclamanţilor de plată în termen de 10 de 
zile de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, aceaştia având la dispoziţie prevederile 
codului de procedură civilă în materie de executare. 

 
99. Revizuire. Neachitare drepturi cuvenite reclamantului în temeiul Legii nr. 9/1998. 

Depășire termene legale. Actulizare sume datorate la data plății efective. 
 

Art.8 din Legea nr.9/1998 
Art.38 alin. 5 și 6 din HG 753/1998  

Deciziile Curții Constituţionale nr.532 și 528/12.12.2013 
Decizia ICCJ nr. XXI din 19.03.2007  

 
Curtea constată că recurenta nu a achitat reclamantului sumele stabilite cu titlu de compensaţii 

reprezentând tranșa I-a și a II-a, încălcând astfel dispoziţiile legale în cauză. Singura apărare invocată de 
aceasta se referă la faptul că despăgubirile sunt plătite în limita fondurilor disponibile alocate de la bugetul 
de stat conform dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv Legea nr.9/1998. 

Obligaţia de plată a compensaţiilor se instituie într-un termen clar de doi ani consecutivi, urmând ca 
în decursul acestora plata să se facă în funcţie de alocarea sumelor de la bugetul statului. Intenţia 
legiuitorului a fost în sensul stabilirii unui termen în care să se achite aceste tranşe şi nicidecum nu a stabilit 
o obligaţie sub o condiţie aleatorie care să lase la latitudinea institutiei competente achitarea despăgubirilor. 

Neacordarea drepturilor prevăzute de lege, în condiţiile în care legea arată că eşalonarea se poate 
dispune, fără însă a depăşi doi ani consecutivi (art.8 din Legea nr.9/1998) reprezintă un refuz nejustificat de 
a soluţiona cererea în înţelesul legii nr.554/2004, nefiind dovedit faptul că în bugetul alocat în acest scop nu 
a existat disponibilul necesar pentru a achita suma conform dispoziţiilor legale. 

 
Decizia civilă nr. 886/CA/10.09.2014 

                           Dosar nr. 262/118/2014 
 

Prin sentinţa civilă nr.2968/CA din 22.05.2013 pronunţată de Tribunalul Constanta-secţia 
contencios administrativ și fiscal instanţa a dispus sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la 
excepţia de neconstituţionalitate a OUG nr.10/2013, a admis excepţia prematurităţii acţiunii și a 
respins cererea formulată de reclamantul [...] in contradictoriu cu parata ANRP Bucureşti ca 
prematur formulată. 
        Prin Decizia nr.532 din 12.12.2013 pronunţată de Curtea Constituţională a României a fost 
respinsă ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor OUG nr.10/2013 
pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit Legii nr.9/1998. 
       In considerentele deciziei s-a reţinut că prin Decizia nr.528 din 12.12.2013 a admis excepţia de 
neconstituţionalitate si a constatat ca prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.10/2013 
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sunt neconstituţionale, sens in care au devenit incidente disp.art.29 alin.3 din Legea nr.47/1991 
potrivit cărora „nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-
o decizie anterioara a Curţii Constituţionale.” 
        La data de 14 ianuarie 2014 reclamantul [...] a formulat cerere de revizuire împotriva sentinţei 
civila nr.2968/CA pronunţată de Tribunalul Constanța – secţia contencios administrativ și fiscal in 
dosarul nr.2086/118/2013 invocând in motivare faptul ca prevederile OUG 10/2013 au fost declarate 
neconstituţionale de către Curtea Constituţională. 
       Pârâta A.N.R.P. a formulat întâmpinare la cererea de revizuire prin care a solicitat respingerea 
cererii de revizuire ca neîntemeiată. 

Prin sentinţa civilă nr.928/20 martie 2014, Tribunalul Constanţa a admis cererea de 
revizuire formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta ANRP BUCUREŞTI; a modificat 
în parte sentinţa nr. 2968/CA din 22.05.2013 în sensul că a admis cererea şi a obligat pârâta să 
plătească reclamantului în termen de 10 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii suma de 
53.752,375 lei din despăgubirile stabilite prin Decizia nr. 2490/4.12.2008 emisă de pârâtă, sumă ce 
va fi actualizată cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 322 
pct.10 din vechiul de Cod procedură civilă, respectiv prin decizia nr.528 din 12.12.2013 Curtea 
Constituţională a României a constatat că prevederile O.U.G.10/2013 sunt neconstituţionale, iar 
această excepţie a fost invocată în cauza a cărei revizuire se solicită. 

Pe fond, s-a reţinut că pârâta nu a achitat reclamantului suma stabilită cu titlu de compensaţii 
reprezentând tranşa I și a II-a, încălcând astfel dispoziţiile art.7 şi 8 alin.2 din Legea nr.9/1998 şi 
art.38 din H.G.753/1998, modificată şi completată prin H.G.1227/2007. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor Bucureşti, susţinând că nu este îndeplinită condiţia ca excepţia de 
neconstituţionalitate admisă să fi fost invocată în cauza în care s-a pronunţat hotărârea a cărei 
revizuire se cere. 

Plata despăgubirilor se face în limita disponibilităţilor băneşti, legiuitorul prevăzând tocmai 
acea situaţie în care sumele alocate prin bugetul de stat nu sunt suficiente  pentru acoperirea 
despăgubirilor acordate potrivit legii. 

Punerea în executare a obligaţiilor de plată stabilite în sarcina A.N.P.R. ar avea drept 
consecinţă blocarea activităţii. 

Actualizarea compensaţiilor trebuie realizată în conf.cu art.38 alin.5 lit.a din H.G.1753/1998, 
modificată şi completată prin H.G.1227/2007. 

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, în raport cu criticile aduse, se 
constată că recursul este nefondat, din următoarele considerente: 

Prin sentinţa civilă nr. 2968/CA/20.03.2014, Tribunalul Constanţa - Secţia contencios 
administrativ şi fiscal a dispus sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de 
neconstituţionalitate a O.U.G.10/2013 şi a respins cererea reclamantei ca prematur formulată. 

Curtea Constituţională a respins, prin decizia 532/12.12.2013, ca devenită inadmisibilă, 
excepţia de neconstituţionalitate a O.U.G. 10/2013, cu motivarea că, prin decizia 528/12.12.2013, 
nepublicată în Monitorul Oficial, până la data pronunţării prezentei decizii, a admis excepţia de 
neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile O.U.G./2013 sunt neconstituţionale. 

Potrivit art.322 Cod procedură civilă, “revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa 
de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când 
evocă fondul, se poate cere: 

(…) 
10. dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat 

asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o 
dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii 



532 
 

din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în 
sesizare.” 

În speţă, instanţa de fond corect a reţinut că este întrunită condiţia prevăzută de textul legal 
sus-menţionat, întrucât Curtea Constituţională a fost sesizată în acea cauză, iar prin decizia nr. 
532/12.12.2013 a constatat că excepţia de neconstituţionalitate a O.U.G. 10/2013 a fost admisă prin 
decizia 528/12.12.2013, astfel că, în prezenta cauză, această excepţie a devenit inadmisibilă în baza 
art.29 alin.3 din Legea nr.47/1992. 

În atare situaţie, susţinerea recurentei conform căreia nu este întrunită condiţia impusă de 
textul legal, este neîntemeiată, întrucât Curtea Constituţională în cauza 2086/118/2013 a reţinut că 
O.U.G.10/2013 este neconstituţională, astfel cum a fost declarată prin Decizia nr.528/12.12.2013. 

Pe fondul cauzei,  motivele de recurs sunt neîntemeiate, astfel: 
Prin Decizia nr.2490/04.12.2008, s-a dispus plata compensaţiilor în cuantum  de 107504,75 

lei către [...] şi [...]. 
Ulterior, beneficiarii despăgubirilor acordate prin Decizia nr.2490/04.12.2008 au dispus 

partajarea acestora conform contractului de partaj voluntar autentificat la B.N.P. [...] sub nr.96/2009. 
Conform certificatului de moştenitor nr.7/2002, eliberat de B.N.P. [...], reclamantul [...] era 

îndreptăţit să beneficieze de despăgubirile acordate autorului său [...], prin Decizia 
nr.2490/04.12.2008, însă până la soluţionarea prezentei cauza nu şi-a primit drepturile cuvenite. 

Conform art.38 alin. 5 și 6 din HG 753/1998, modificată și completată prin HG 
nr.1277/2007: 

5) Compensaţiile băneşti stabilite prin decizie de plată se achită beneficiarilor, în limita sumelor 
aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat, astfel: 

a) integral, dacă cuantumul acestora nu depăşeşte 50.000 lei; 
b) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an şi 40% în 

anul următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50.001 lei şi 100.000 lei; 
c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% în 

anul următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 100.001 lei. 
(6) Suma achitată beneficiarilor în cea de-a doua tranşă se actualizează, potrivit prevederilor art. 

5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004 privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Comisiei 
centrale şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 
9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940, în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima lună pentru care 
acest indice a fost publicat de Institutul Naţional de Statistică, faţă de luna decembrie a anului 
anterior 
     Prin Dec.XXI din 19.03.2007 pronuntata de ICCJ in recursul in interesul legii s-a stabilit ca: 

„În aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, 
precum şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004, stabilesc: 

Data stabilirii compensaţiilor este aceea a emiterii hotărârii comisiei judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998. 

Validarea de către Cancelaria Primului-ministru a hotărârilor comisiilor teritoriale, cu 
depăşirea termenului de 60 de zile prevăzut în art. 7 alin. (3) din aceeaşi lege, atrage actualizarea 
întregii sume în raport cu indicele de creştere a preţurilor.” 

Curtea constată că recurenta nu a achitat reclamantului sumele stabilite cu titlu de 
compensaţii reprezentând tranșa I-a și a II-a, încălcând astfel dispoziţiile mai sus citate. Singura 
apărare invocată de aceasta se referă la faptul că despăgubirile sunt plătite în limita fondurilor 
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disponibile alocate de la bugetul de stat conform dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv Legea 
nr.9/1998. 

Este nefondată susţinerea pârâtei în sensul că obligaţia de plată este afectată de condiţia 
alocării sumelor şi că în funcţie de realizarea acestei condiţii se achită tranşele de despăgubiri 
persoanelor îndreptăţite. 

Textul sus citat instituie obligaţia de plată a compensaţiilor într-un termen clar de doi ani 
consecutivi, urmând ca în decursul acestora plata să se facă în funcţie de alocarea sumelor de la 
bugetul statului. Intenţia legiuitorului a fost în sensul stabilirii unui termen în care să se achite aceste 
tranşe şi nicidecum nu a stabilit o obligaţie sub o condiţie aleatorie care să lase la latitudinea 
instituției competente achitarea despăgubirilor. 

Neacordarea drepturilor prevăzute de lege, în condiţiile, în care legea arată că eşalonarea se 
poate dispune fără însă a depăşi doi ani consecutivi (art.8 din Legea nr.9/1998) reprezintă un refuz 
nejustificat de a soluţiona cererea în înţelesul legii nr.554/2004, nefiind dovedit faptul că în bugetul 
alocat în acest scop nu a existat disponibilul necesar pentru a achita suma conform dispoziţiilor 
legale. 

 In mod constant, in această chestiune litigioasă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
stabilit că o decizie administrativă a autorităţii locale competente care recunoaşte interesatului un 
drept de reparaţie este suficientă pentru a crea un „interes patrimonial” protejat de articolul 1 din 
Protocolul nr. 1 și că, in consecinţă, neexecutarea unei asemenea decizii constituie o ingerinţa in 
sensul primei fraze al primului alineat al acestui articol (a se vedea cauza Viașu contra României, 
cauza Marin et Gheorghe Rădulescu c. Romaniei). De asemenea, neexecutarea unei decizii 
administrative care recunoaşte dreptul la o despăgubire al cărui cuantum îl și stabileşte constituie o 
ingerință a primei fraze din primul alineat al acestui articol (Elias c. Romaniei, nr. 32800/02, § 21, 
12 mai 2009). Curtea a constatat încălcarea dreptului de proprietate a petentului in cauza Viaşu, 
ţinând cont de ineficacitatea sistemului de restituire și mai ales al întârzierii in procedura plăţii 
despăgubirii (a se vedea și Demetrescu c. României). 
 Faptul că recurenta se prevalează de lipsa fondurilor bugetare nu constituie o justificare 
rezonabilă și obiectivă care să conducă la o limitare a dreptului de proprietate al reclamantului, 
recunoscut de art.1, Protocol 1 CEDO, in condiţiile in care nu există criterii accesibile și previzibile 
pentru acordarea plăţilor, ci un sistem aleatoriu.           

În atare situaţie, având în vedere că au trecut mai mult de 6 ani de la data emiterii Deciziei 
nr.2490/04.12.2008, iar recurenta nu a achitat nimic din drepturile cuvenite reclamantului, depăşind 
termenele legale, instanţa de fond corect a impus un termen de îndeplinire a obligaţiilor, cu 
consecinţa actualizării efective a sumei datorate la data plăţii efective în raport cu decizia XXI/2007 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Pentru aceste considerente, în baza art.312 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca 
nefondat. 
 

100. Solicitarea anulării deciziei de angajare a răspunderii solidare ca urmare a 
nelegalității procedurii de citare prin publicitate. Tardivitate contestație. 

 
Art.44 alin.4 Cod procedură fiscală 

Art.207 Cod procedură fiscală 
Decizia Curții Constituţionale nr. 670 din 15 decembrie 2005 

 
          Constatând că reclamantul nu a justificat în niciun fel depăşirea termenului de contestare a deciziei de 
angajare a răspunderii solidare, respectiv termenul de 30 de zile de la comunicarea actului prevăzut de 
art.207 Cod procedură fiscală, în mod corect instanţa a menţinut soluţia organului fiscal de respingere a 
contestaţiei ca tardiv formulată, fără a mai analiza pe fond susţinerile reclamantului.  
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         Organul fiscal a procedat la comunicarea deciziei anterior datei invocate de recurent, respectiv la 
28.05.2013, conform art.44 Cod procedură fiscală, prin comunicarea actului la domiciliul contribuabilului şi 
apoi prin publicitate.   
          Sarcina probei comunicării actului administrativ fiscal revine organului fiscal, aşa încât acesta este 
obligat să adopte cea mai adecvată cale prin care să poată demonstra comunicarea actului.  
          În acord cu principiile generale de drept procesual, citarea prin publicitate reprezintă ultima 
alternativă, aplicabilă doar în cazul în care nu se poate identifica domiciliul părţii, iar o altă modalitate de 
comunicare nu este posibilă din motive obiective. Însuşi Codul de procedură civilă prevede posibilitatea 
comunicării prin publicitate a citaţiilor şi a actelor de procedură în situaţii expres reglementate.  

 
Decizia civilă nr. 998/CA/24.09.2014 

                           Dosar nr. 2865/88/2013 
 

Prin cererea formulată la data de 6.11.2013 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub 
nr.2865/88/2013, reclamantul [...] a solicitat anularea deciziei de angajare a răspunderii solidare 
nr.6846/9.04.2013 emise de DGFP Tulcea – Administraţia Finanţelor Publice Tulcea, precum şi 
suspendarea executării acesteia, în temeiul art.15 din Legea nr.554/2004. 

Prin precizările depuse la 31.01.2014, reclamantul a arătat că înţelege să formuleze 
contestaţie şi împotriva adresei de răspuns nr.21009/23.10.2013. 

Prin Sentinţa civilă nr.6010/14.03.2014 Tribunalul Tulcea a respins cererea 
reclamantului [...] formulată în contradictoriu cu pârâta D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Tulcea, 
având ca obiect anulare act administrativ, şi a luat act de renunţarea reclamantului la 
judecata capătului de cerere privind suspendarea executării actului administrativ-fiscal 
atacat. 

Împotriva acestei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor art.485, art.486 şi art.488 
NCPC, a declarat recurs reclamantul [...] care a criticat soluţia instanţei de fond pentru 
nelegalitate, invocând dispoziţiile art.488 alin.1 pct.5 şi pct.8 NCPC. 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi 
analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

În motivarea recursului, recurentul reclamant a susţinut următoarele: 
1) Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că decizia de angajare a răspunderii solidare nu a 

fost atacată în termenul legal de către reclamant. 
În acest sens, recurentul reclamant a precizat că a aflat de existenţa deciziei a cărei anulare a 

cerut-o abia după ce a primit de la pârâtă o somaţie pentru a achita suma de 38.504 lei, deplasându-
se la sediul organului fiscal la 02.10.2013, dată la care i s-a comunicat verbal că a fost emisă decizia 
de angajare a răspunderii solidare, şi că, urmare a acestei situaţii, la 03.10.2013 a cerut să i se 
comunice decizia, decizie ce i-a fost comunicată cu adresa nr.60298 la data de 8.10.2013. 

A contestat această decizia la organul fiscal la 18 octombrie 2013, deci în termen legal de la 
data primirii ei, iar cu răspunsul comunicat prin adresa nr.21009/23.11.2013 i s-a adus la cunoştinţă 
respingerea contestaţiei ca fiind tardivă. 

Susţine recurentul că intimata pârâtă trebuia să-i comunice decizia de angajare a răspunderii 
solidare la aceiaşi adresă de domiciliu la care i-a trimis somaţia de plată pentru suma de 38.504 lei, 
iar comunicarea deciziei prin publicarea pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice nu îi este 
opozabilă, întrucât nu are acces la internet, neavând nici computer. 

Aşa fiind, consideră că singura modalitate de comunicare a deciziei de angajare a răspunderii 
solidare care a asigurat comunicarea conform principiului care vizează, în principal, remiterea 
actului contribuabilului sub semnătură, este cea datată cu nr.60298/08.10.2013, în raport de care 
cererea trimisă organului fiscal la 18.10.2013 a fost în termen legal. 
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2) În referire la argumentul instanţei de fond referitor la faptul că cererea nu cuprinde critici 
la soluţia organului fiscal, învederează că nu avea ce critica, din moment ce organul fiscal nu a emis 
o decizie în urma cererii de revocare a deciziei de angajare a răspunderii solidare, ci a trimis o 
simplă adresă, care nu poate fi catalogată act administrativ. 

Într-o atare situaţie, consideră recurentul reclamant că acţiunea privind anularea deciziei de 
angajare a răspunderii solidare este fondată şi trebuia admisă, atât timp cât a demonstrat cu actele 
contabile depuse în cauză, că nu a existat rea-credinţă din partea sa cu privire la neachitarea la 
scadenţă a obligaţiilor fiscale. 

3) Prin restrângerea dreptului său la apărare doar cu privire la soluţia tardivităţii cererii 
introduse la organul fiscal, consideră recurentul reclamant că i-a fost încălcat dreptul la apărare 
prevăzut de art.13 din codul de procedură civilă, fapt ce atrage sancţiunea nulităţii hotărârii instanţei 
de fond. 

Susţine recurentul că instanţa de fond trebuia să-i admită proba cu expertiza contabilă şi cu 
martori, pentru a se pronunţa şi în legătură cu fondul cauzei. 

4) Instanţa de fond a aplicat greşit şi art.205 alin.1 şi art. 207 alin.1 din OG nr.92/2003, 
considerând că cererea de revocare a deciziei de angajare a răspunderii solitare nu a fost depusă în 
termenul legal la organul fiscal, recte pârâta. 

În considerarea argumentelor prezentate, solicită admiterea recursului, casarea hotărârii 
atacate şi trimiterea cauzei la instanţa de fond pentru a soluţiona şi fondul cauzei. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.488 alin.1 pct.5 şi pct.8 NCPC. 
Prin întâmpinare, intimata pârâtă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - 

prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor de casare invocate, Curtea constată că recursul 
este nefondat. 
          Astfel, art.205 şi următoarele din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală stabilesc 
modalitatea de contestare a actelor administrative fiscale, procedura administrativă instituită fiind 
obligatorie.  
         Impunerea unei proceduri prealabile cum este cea în faţa organului fiscal nu reprezintă o 
încălcare a dreptului la acţiune al reclamantului, care are deschisă calea acţiunii în justiţie după 
parcurgerea procedurii administrative. Însăşi Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 670 din 15 
decembrie 2005, a statuat că instituirea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fără 
caracter jurisdicţional, nu este contrară principiului liberului acces la justiţie cât timp decizia 
organului administrativ poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti. 
          Potrivit art.218 alin.2 „Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către 
contestatar sau de către persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei potrivit art. 
212, la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.” 
          Chiar dacă organul fiscal pârât nu a emis o decizie în soluţionarea contestaţiei, prin adresa 
nr.21009/23.10.2013 a răspuns reclamantului în sensul că menţine valabilitatea deciziei de angajare 
a răspunderii solidare, deoarece contestaţia a fost tardiv formulată. 
           Deşi nu constituie o decizie propriu-zisă, în sensul art.218 alin.2, este evident că organul 
fiscal a procedat la analizarea contestaţiei reclamantului, considerând-o tardivă, situaţie în care 
adresa menţionată are, din punct de vedere juridic, valoarea unei decizii. 
          Ca o consecinţă a acestui fapt, reclamantului i s-a permis completarea acţiunii cu o cerere de 
anulare a adresei de răspuns nr.21009/23.10.2013, cerere care însă nu a fost motivată de reclamant. 
          În atare situaţie, constatând că reclamantul nu a justificat în niciun fel depăşirea termenului de 
contestare a deciziei de angajare a răspunderii solidare, respectiv termenul de 30 de zile de la 
comunicarea actului prevăzut de art.207 Cod procedură fiscală, în mod corect instanţa a menţinut 
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soluţia organului fiscal de respingere a contestaţiei ca tardiv formulată, fără a mai analiza pe fond 
susţinerile reclamantului.  
         Curtea constată astfel că formularea contestaţiei cu depăşirea termenului prevăzut de lege 
echivalează cu neparcurgerea procedurii administrativ – fiscale obligatorii, instanţa neputând-se 
pronunţa asupra fondului contestaţiei mai înainte ca acesta să fie analizat de organul fiscal. 
          Faţă de cele arătate, instanţa de control apreciază că motivul prevăzut de art.488 alin.1 pct.5 
Cod procedură civilă, „când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror 
nerespectare atrage sancţiunea nulităţii” nu este incident în cauză.  
          În ceea ce priveşte tardivitatea contestaţiei, recurentul reclamant a susţinut doar că a aflat de 
existenţa deciziei de angajare a răspunderii odată cu somaţia de executare, actul fiindu-i comunicat, 
la cerere, abia la data de 8.10.2013, dată în raport de care contestaţia formulată la data de 18.10.2013 
se află în interiorul termenului legal de 30 de zile. 
         Ori, se constată că organul fiscal a procedat la comunicarea deciziei anterior datei invocate de 
recurent, respectiv la 28.05.2013, conform art.44 Cod procedură fiscală, prin comunicarea actului la 
domiciliul contribuabilului şi apoi prin publicitate.   
          Potrivit art.44, „(2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează: 
    a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea actului 
administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub 
semnătură a actului; 
    b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite 
ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; 
    c) prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului 
actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia; 
     d) prin publicitate. 
          (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului 
fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ 
în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În 
cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, 
concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale 
respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a 
consiliului judeţean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen 
de 15 zile de la data afişării anunţului." 
          Într-adevăr, sarcina probei comunicării actului administrativ fiscal revine organului fiscal, aşa 
încât acesta este obligat să adopte cea mai adecvată cale prin care să poată demonstra comunicarea 
actului.  
          În speţă, organul fiscal a făcut dovada comunicării actului la domiciliul reclamantului 
menţionat la ORC, respectiv în Tulcea, …, plicul fiind returnat cu menţiunea „destinatar necunoscut 
la adresă”, precum şi prin afişarea anunţului în care se menţionează că a fost emisă decizia de 
angajare a răspunderii solidare nr. 6846/9.04.2013 pe numele reclamantului.                      
          Conform art.44 alin.4 Cod procedură fiscală, “Dispoziţiile Codului de procedură civilă 
privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător.”, ceea ce înseamnă 
că, în acord cu principiile generale de drept procesual, citarea prin publicitate reprezintă ultima 
alternativă, aplicabilă doar în cazul în care nu se poate identifica domiciliul părţii, iar o altă 
modalitate de comunicare nu este posibilă din motive obiective. Însuşi Codul de procedură civilă 
prevede posibilitatea comunicării prin publicitate a citaţiilor şi a actelor de procedură în situaţii 
expres reglementate.  
           Deşi recurentul s-a apărat susţinând că nu a primit actul administrativ fiscal, el nu a făcut 
dovada că modalitatea de comunicare adoptată de organul fiscal, respectiv citarea prin publicitate, a 
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fost nelegală. Recurentul nu a probat nici în faţa primei instanţe şi nici în recurs că la momentul 
comunicării deciziei administrativ-fiscale avea un alt domiciliu decât cel la care i-a fost comunicată 
decizia, domiciliu pe care organul fiscal trebuia să-l cunoască. Împrejurarea că somaţia de plată i-a 
fost transmisă la noul domiciliu nu este de natură a demonstra că la momentul comunicării deciziei 
de antrenare a răspunderii organul fiscal cunoştea sau trebuia să cunoască schimbarea domiciliului 
contribuabilului. 
          Curtea consideră că nici motivul de casare prevăzut de art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură 
civilă nu poate fi reţinut în cauză, hotărârea fiind dată cu respectarea normelor de drept material. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.496 Cod procedură civilă. 
 

101. Solicitare decontare serviciu de transport gratuit efectuat de RATC în favoarea 
beneficiarilor Legii nr. 189/2000 și ai Decretului-Lege nr. 118/1990. Obligația legală a CJP 
Constanța de a suporta contravaloarea transportului gratuit efectuat de RATC Constanța 
pentru acești beneficiari. Actualizarea debitului principal cu indicele de inflație. 

 
Art.7 alin.1 din Legea nr.189/2000 

Art.12 alin.2 din D-Lg.nr. 118/1990 
Legea nr.19/2000 

Art.1073 ,1084, 1088 Cod civil din 1864 
 

Plata drepturilor pentru contravaloarea  transportului gratuit, așa cum a fost prevăzută de legiuitor 
în conţinutul prevederilor art.7 alin.1 din Legea nr.189/2000 şi art.12 alin.2 din D-Lg.nr. 118/1990, se face 
de către direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritoriala, în condiţiile în care, potrivit art.11 din 
Legea nr.189/2000 „Ministerul Finanţelor va introduce în structura bugetului de stat sumele necesare ce 
decurg din aplicarea prezentei ordonanţe”. 

În urma reorganizării instituţionale succesive, atribuţiile direcţiilor generale de muncă şi protecţie 
socială teritorială au fost preluate de casele teritoriale de pensii, odată ce, potrivit art.24 lit.f din HG nr. 
13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale : 

 „Casele teritoriale de pensii au următoarele atribuţii: 
f) stabilesc şi plătesc indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul 

de stat, în condiţiile legii.”  
Pârâta a refuzat plata transportului gratuit efectuat de reclamanta RATC Constanța în favoarea 

beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg.nr.118/1990, pentru perioada ianuarie 2012 – iulie 2013, deci 
recurenta este de drept în întârziere potrivit art.1088 Cod civil din 1864, datorând în temeiul dispoziţiilor 
art.1079  Cod civil din 1864, dobânda legală prevăzută de OG nr. 9/2000 şi respectiv OG nr.13/2011, 
calculată de la data notificării debitului, a cărui cuantum se circumscrie sumei de 684.304 lei, potrivit 
concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză. 

 
Decizia civilă nr. 1030/CA/25.09.2014 

                           Dosar nr. 5849/118/2012 
 
 Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal şi 
înregistrată sub nr.5849/118/18.05.2012 reclamanta R.A.T.C. CONSTANŢA a chemat în judecată 
pe pârâta CJP CONSTANŢA, solicitând ca prin hotărâre judecătorească  să se dispună: 

- obligarea pârâtei la plata sumei de 1.899.810 lei, reprezentând contravaloarea 
prestaţiei de transport gratuit urban efectuat de RATC Constanța beneficiarilor Decretului - Lege 
nr.118/1990 şi ai Legii nr.189/2000, conform Convenţiei nr.9555/2003; 

- obligarea pârâtei la plata dobânzii legale conform art.3 alin.3 din OG nr. 9/2000, în 
cuantum de 18.116 lei; 
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-  obligarea pârâtei la plata actualizată a debitului principal, cu rata inflaţiei, în sumă 
de 8.342 lei; 

 - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că este o instituţie de interes local, 

denumită „operator de serviciu comunitar de utilitate publică”, conform Legii nr.215/2001, ce 
efectuează serviciul de transport public local la nivelul municipiului Constanta, potrivit art.2 alin.l 
lit.h din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare şi utilităţi publice.  

In calitate de unitate de transport cu capital integral de stat, arată reclamanta că a efectuat în 
baza legilor speciale - Legea nr.189/2000 şi D - Lg. nr.118/1990, în perioada ianuarie - aprilie 2012 
(aferentă acţiunii pendinte şi în continuare) transport urban gratuit titularilor de drepturi, prestaţia 
efectuându-se în virtutea înscrisurilor ce atestă calitatea de beneficiar al legilor speciale, respectiv 
Hotărârea/Decizia de recunoaştere a calităţii de beneficiar al legii, documente de identitate, cererea 
petenţilor adresată direct şi personal unităţii de transport public local. 

In baza acestor dovezi ce recunosc calitatea de beneficiari ai legilor speciale şi dreptul la 
facilităţile prevăzute de legiuitor, se susţine că reclamanta a emis Legitimaţii de călătorie 
individuale, în baza legilor speciale şi a Ordinului nr.272/2007 publicat în M.O. nr.23/11.01.2008, 
supuse vizării, ce asigură titularilor transportul gratuit pe mijloacele în comun ale regiei. 

Se mai susţine că, potrivit art.11 din Legea nr.189/2000 pentru modificarea şi completarea D. 
L. nr.118/1990, Ministerul Finanţelor a introdus în structura bugetului de stat sumele de bani 
necesare ce decurg din aplicarea Legii nr.189/2000, astfel că, faţă de atribuţiilor serviciului public 
C.J.P. Constanța, conferite prin H.G.nr.118/2012, art.l8 1it.l, pârâta, în calitate de ordonator terţiar 
de credite, stabileşte şi plăteşte indemnizaţiile lunare şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, 
finanţate de la bugetul de stat. 

Începând cu anul 2003 şi până la sfârşitul anului 2010, între C.J.P. CONSTANTA şi 
R.A.T.C. Constanța, arată reclamanta că s-a derulat Convenţia nr. 9555/06.08.2003, având ca 
obiect asigurare transport urban cu mijloace în comun aparţinând R.A.T.C, beneficiarilor Legii 
nr.189/2000 şi D.L.nr.118/1990. 

Din luna octombrie 2009, executarea Convenţiei nr.9555/06.08.2003 a fost întreruptă de 
către C.J.P. Constanța, care a refuzat să deconteze prestaţia efectuată de către regie, litigiul apărut în 
luna octombrie 2009, după executarea succesivă a Convenţiei timp de 6 ani, fiind soluţionat 
irevocabil de către Curtea de Apel Constanta prin Decizia nr.459/CA/25.05.2011, pronunţată în 
dosar nr.2125/118/2010, în sensul menţinerii Sentinţei civile nr. 1376/CA din 29.10.2010 a 
Tribunalului Constanța, ce obliga C.J.P. Constanța la plata sumei restante, în valoare de 1.626.400 
lei, reprezentând c/val. transportului gratuit efectuat de regie în favoarea beneficiarilor Legii 
nr.189/2000, pentru lunile octombrie/ noiembrie/ decembrie 2009.  

Totodată, susţine reclamanta că, începând cu anul 2011 şi până la momentul formulării 
acţiunii, între părţi nu s-a încheiat un contract, convenţiile - cadru înaintate de către C.J.P. 
Constanța, pentru anul 2011 şi anul 2012, nefiind semnate de către R.A.T.C. Constanța, întrucât 
clauzele cuprinse în acestea nu au putut fi negociate.  

In realitate, arată reclamanta că acest drept al părţii contractuale R.A.T.C. a fost încălcat de 
către C.J.P, care a refuzat toate propunerile legale de modificare a termenilor Convenţiei - cadru şi a 
impus clauze prestabilite în favoarea sa, profitând de starea de nevoie a regiei pentru decontarea 
sumelor reprezentând prestaţia de transport urban gratuit.  

În acelaşi sens, a susţinut reclamanta, Convenţia conţinea clauze impuse şi împovărătoare, 
inaplicabile pentru R.A.T.C., chiar dacă aceştia au făcut dovada calităţii de beneficiar al legii pe 
baza de Decizii şi au înaintat un Protest către regia de transport în comun, înregistrat sub 
nr.1674/05.03.2012. 

 Încălcând dreptul la negociere şi tratarea termenilor, acordul de voinţă asupra elementelor 
esenţiale ale convenţiei şi „buna-credinţă” în negociere, susţine reclamanta că pârâta C.J.P. 
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CONSTANTA a încălcat legea şi recomandările forului tutelar, inserate în art.11 din Convenţia - 
cadru.  

Pentru a justifica poziţia sa, se susţine că pârâta a sugerat ca reclamanta să se adreseze 
C.N.P.A.S. Bucureşti, în calitate de ordonator superior de credite - forul ierarhic superior – căruia s-
a şi adresat, prin înscrisul nr.2549/06.05.2010, pentru a o sprijini în negocieri şi a debloca sumele 
restante, pentru aplicarea legilor speciale şi efectuarea transportului gratuit beneficiarilor.  

Cu adresa nr.1149/DDP/92DP/13.05.2010, C.N.P.A.S. Bucureşti a comunicat că sarcina 
decontării călătoriei gratuite, efectuate societatea pârâtă beneficiarilor actelor normative, precum şi 
încheierea unei noi convenţii valabile pentru anul 2010, revin în exclusivitate Casei teritoriale de 
pensii şi nu Casei Naţionale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale. 

S-a mai arătat că R.A.T.C. a înaintat o propunere de convenţie agreată la nivel naţional de 
toţi operatorii de transport public local, regii autonome de transport în comun, afiliate la U.R.T.P. 
(Uniunea Română a Transportatorilor Publici), însă C.J.P. Constanța a restituit convenţia, cu adresa 
nr. 27355 din 14.12.2011, precizând că „termenii trebuie să respecte strict convenţia cadru 
elaborată de către CNPAS”. 

Independent de încheierea unei noi Convenţii, cu clauze prestabilite şi impuse, ce nu pot fi 
negociate de regie, arată reclamanta că R.A.T.C. Constanța a efectuat în mod continuu transportul 
gratuit beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi DL. nr.118/1990, ea neputând opune dreptul la transport 
urban gratuit prevăzut de art.5 litera b din Legea nr.189/2000 şi art.8 litera b din DL.nr.118/1990, în 
baza documentelor de recunoaştere a calităţii de beneficiar al legilor speciale, astfel că a emis 
Legitimaţii speciale pentru gratuitatea transportului în comun pe mijloacele sale de transport.  

Ca urmare a prestaţiei de transport urban gratuit efectuat de către R.A.T.C. CONSTANȚA, 
se arată că au fost emise facturi fiscale lunare către C.J.P., în virtutea HG nr.118/2012 şi a legilor 
speciale, însoţite de documentaţia justificativă lunară, a  sumelor pretinse. 

C.J.P. Constanța a înregistrat facturile fiscale comunicate de către R.A.T.C. Constanța, însă a 
refuzat să deconteze sumele solicitate pentru serviciul de transport gratuit, astfel încât, apreciază 
reclamanta că activitatea sa economică este vătămată şi lezat interesul legitim ocrotit de Legea 
nr.189/2000 şi DL nr.118/1990, ce prevede asigurarea decontării prestaţiei prin alocarea sumelor de 
către M.F., în condiţiile bugetării acestora de C.N.P.A.S. (ordonator de credite secundar), la 
solicitarea sumelor de C.J.P. Constanța (ordonator de credite terţiar), R.A.T.C. Constanța fiind 
singurul operator de transport public local de stat, din municipiul Constanța, în înţelesul legilor 
speciale (art.8 litera b din DL nr.118/1990 şi art.5 litera b din Legea nr.189/2000) astfel că refuzul 
C.J.P. Constanța de a soluţiona favorabil cererea de decontare a sumelor ce reprezintă prestaţia 
reclamantei vatămă un interes public general, respectiv serviciul de transport public local la nivelul 
municipiului Constanța. 

În raport cu situaţia creată, arată reclamanta că pierderea materială suferită a generat 
disfuncţionalităţi instituţiei publice şi serviciului de transport public în comun iar lezarea interesului 
economic al regiei se traduce prin vătămarea interesului major al comunităţii prin perturbarea gravă 
a funcţionarii serviciului public de transport local. 

 Valoarea prejudiciului se susţine a fi enormă pentru o instituţie publică, a cărei finanţare se 
asigură din subvenţii acordate de la bugetul local, resurse financiare publice provenite de la fiecare 
cetăţean al municipiului, împrejurare ce a avut drept consecinţă imposibilitatea menţinerii 
echilibrului bugetar şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor şi obligaţiilor fiscale. 

Datorită acestor sume de care a fost lipsită din patrimoniu, susţine reclamanta că regia a 
înregistrat un blocaj financiar întrucât aceste sume ce au fost prognozate şi incluse în bugetul anual 
nu au mai fost virate pentru a susţine activitatea economică, de transport public local, situaţie de fapt 
ce a generat imposibilitatea respectării angajamentelor şi obligaţiilor fiscale ale operatorului de 
transport, A.N.A.F. Bucureşti aplicând majorări de întârziere, prin titluri executorii, D.G.A.M.C. 
Bucureşti procedând la blocarea tuturor conturilor bancare ale instituţiei publice, situaţie ce a condus 
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la luarea unor masuri extreme, cu impact social, în sensul concedierilor colective şi alte drepturi 
salariale suprimate. 

In toata această perioadă, de refuz pentru decontarea prestaţiei efectuată de către R.A.T.C, 
dreptul beneficiarilor la transport gratuit urban nu a încetat, susţine reclamanta, iar pentru aplicarea 
art.7 din Legea nr.544/2004, pe lângă numeroasele demersuri întreprinse pentru recuperarea sumelor 
pe cale amiabilă, a fost parcursă procedura prealabilă, fapt dovedit prin adresa nr. 2260 din 
30.03.2012, înregistrată la pârâtă sub nr.5252/30.03.2012, refuzul acesteia fiind categoric sub 
aspectul  concilierii amiabile a pretenţiilor regiei pentru transportul urban gratuit în favoarea 
beneficiarilor legilor speciale, începând cu anul 2012, aspect ce se regăseşte în adresele: 
nr.2848/17.02.2012, nr.4419/19.032012, nr. 5997/13.04.2012, precum şi în punctul de vedere 
exprimat cu prilejul procedurii prealabila nr.6710/27.04.2012. 

Totodată se susţine că, odată cu facturile fiscale emise, pentru care se colectează TVA lunar, 
R.A.T.C. reînnoia solicitarea decontării sumelor aferente transportului gratuit urban, aspect ce 
rezultă cu prisosinţa din notificările asupra debitelor, înregistrate sub nr.2341/10.02.2012, 
nr.4213/14.03.2012 , nr.5838 din 11.04.2012 şi nr.2330/11.05.2012, astfel că, apreciază reclamanta 
că, în mod nelegal, C.J.P. Constanța a refuzat decontarea sumelor ce reprezintă prestaţia de transport 
urban gratuit beneficiarilor legilor speciale, precum şi Normele de aplicare - Hot.nr.127/14.02.2002, 
nu prevăd obligativitatea încheierii unei convenţii, mai mult a unei convenţii cadru impusă şi 
netratată.  
         Prin întâmpinare pârâta C.J.P. Constanța a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, 
având în vedere dispoziţiile art.2 coroborat cu art.7 din Legea nr.189/2000 cu modificările şi 
completările ulterioare şi raportat la art.5 din acelaşi act normativ şi D.L. nr.118/1990, cu motivaţia 
în esenţă că, în sarcina sa, legiuitorul a reţinut numai stabilirea şi plata drepturilor de indemnizaţie 
pentru una din calităţile de care legea face vorbire, pe când în cuprinsul art.5 din Legea nr.189/2000, 
se realizează o enumerare de drepturi cu o largă paletă, pornind de la dreptul la asistență medicală 
până la acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci.  

Se arată că art.12, alin.2, din DL nr.118/1990, prevede: „stabilirea şi plata acestor drepturi 
se fac de către Direcţiile de Munca si Protecţie Sociala”, fapt ce nu înseamnă că plata transportului 
gratuit urban cu mijloace de transport în comun, aparţinând unităţilor de stat se face de către CJP 
Constanța, atât timp cât, potrivit DL nr.118/1990, art.8, alin.2, lit.b, prevede că: „persoanele aliate 
în una dintre situaţiile prevăzute la art.1, vor beneficia de următoarele drepturi:  

(...) 
 b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând societăţilor cu 

capital de stat sau privat (autobuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul 
abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al imitaţii administrativ 
teritoriale în a cărei raza domiciliază beneficiarul”.  

În raport cu textele de lege citate, apreciază pârâta a se putea observa, pentru cazul în care 
transportul este efectuat cu mijloace de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat, 
că legiuitorul nu precizează cine face plata acestuia, decontarea sa se realizează din bugetul care 
asigură funcţionarea prestatorului cu capital integral de stat. 

Prin completare la întâmpinare, pârâta a invocat şi excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a C.J.P. Constanța, în raport cu obiectul cererii, având în vedere dispoziţiile art.2 coroborat 
cu art.7 din Legea nr.189/2000. 
        Pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, susţinând în esenţă că 
reclamanta nu a prezentat facturi pentru decontarea sumelor pretinse. 

Prin precizări scrise, reclamanta RATC Constanța a înţeles să-şi majoreze câtimea 
obiectului cererii, cu suma de 862.180 lei, reprezentând contravaloarea prestaţiilor pentru perioada 
iulie-august 2012, menţionând că debitul total este în sumă de 3.674.440 lei, aferent perioadei 
ianuarie - august 2012. 
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Prin Încheierea din 16.10.2012, instanţa de fond a respins ca nefondată cererea formulată 
de pârâta CJP Constanța la termenul de judecată din 09.10.2012, având ca obiect suspendarea 
judecării cauzei în baza dispoziţiile art.244 alin.1 pct.1 CPC. 
      Prin Încheierea din 06.11.2012, pentru considerentele arătate în respectiva încheiere de 
şedinţă, instanţa a respins ca nefondate excepţia inadmisibilităţii şi excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtei, invocate prin întâmpinare şi completare la întâmpinare. 

La termenul de judecată din data de 06.11.2012, reclamanta a depus la dosar precizări 
scrise, înţelegând să majoreze câtimea obiectului cererii cu suma de 452.980 lei, reprezentând 
contravaloarea prestaţiilor pentru perioada iulie-septembrie 2012, menţionând ca debitul total este 
în suma de 4.127.420 lei, aferent perioadei ianuarie - septembrie 2012. 

Pe parcursul judecăţii cauzei, pârâta CJP Constanța a depus la dosarul cauzei o nouă cerere 
de suspendare a judecăţii cauzei, în baza dispoziţiilor art.244 alin.1 pct.2 CPC, cerere respinsă 
ca nefondată de instanţa de fond, prin Încheierea din data de 18.03.2013. 

La rândul său, reclamanta a înţeles a formula o nouă cerere de majorare a câtimii 
obiectului acţiunii, precizând pretenţiile sale ca reprezentând suma de 1.244.210 lei, pe care a 
depus-o la dosar, la termenul de judecată din data de 08.01.2013, reprezentând contravaloarea 
prestaţiilor pe perioada octombrie – decembrie 2012, menţionând că debitul total este în sumă de 
5.368.770 lei, aferent perioadei ianuarie - decembrie 2012, iar dobânda legală în valoare de 158.268 
lei, actualizată cu rata inflaţiei în sumă de 83.642 lei. 

Ulterior, la termenul de judecată din data de 11.06.2013, reclamanta a depus la dosar 
precizări scrise, prin care a arătat că îşi majorează câtimea obiectului cererii cu suma de 1.388.530 
lei, reprezentând contravaloarea prestaţiilor pe perioada ianuarie 2013 - martie 2013, menţionând că 
debitul total este în sumă de 6.752.130 lei, aferent perioadei ianuarie 2012 - martie 2013, dobânda 
legală in valoare de 417.220 lei, actualizarea cu rata inflaţiei in suma de 206.876 lei. 

În raport cu situaţia creată, în cauză s-a încuviinţat proba cu efectuarea unui raport de 
expertiză contabilă, din care a rezultat că, în speţă, contravaloarea debitului este în suma de 
6.752.130 lei, aferent perioadei ianuarie 2012 - martie 2013, dobânda legala în valoare de 684304 
lei, actualizat cu rata inflaţiei în suma de 257.808 lei (calculată pentru perioada ianuarie 2012 – 
iulie 2013) (în urma răspunsului la obiecţiunile încuviinţate de către instanţa). 
         Prin Sentinţa civilă nr. 386/04.02.2014 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea dispunând 
obligarea pârâtei la plata debitului total în valoare de 6.752.130 lei, reprezentând c/valoarea 
prestaţiei transport public; obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente debitului, în valoare de 
684.304 lei şi obligarea pârâtei la actualizarea debitului de 6.752.130 lei, cu rata indicelui de inflaţie, 
în valoare de 257.808 lei (calculată pentru perioada ianuarie 2012 – iulie 2013), pârâta fiind obligată 
şi la plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 32.937,80 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, 
timbru judiciar, onorariu de avocat, onorariu de expert. 
         Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond, în baza materialului probator administrat 
în cauză, a reţinut  în esenţă următoarele: 
          Reclamanta R.A.T.C. Constanța efectuează un serviciu public de transport în comun, potrivit 
art.1 alin.2 lit.h din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare şi utilităţi publice, între aceasta 
şi CJP Constanța perfectându-se la data de 06.08.2003, „Convenţia” al cărui obiect l-a constituit, 
potrivit art.1 „asigurarea transportului urban gratuit aparţinând unităţilor cu capital de stat (...) 
pentru persoanele aflate într-una din situaţiile prevăzute la art.1 şi 4 din D-lg.118/1990 R, cu 
modificările şi completările ulterioare şi pentru persoanele aflate într-una din situaţiile prevăzute la 
art.1 şi 3 din Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Prin art.13 al Convenţiei a fost determinată durata acesteia, respectiv perioada 01.09.2003 - 
31.12.2003, iar prin acte adiţionale ulterioare, părţile au menţinut neschimbate prevederile 
Convenţiei, durata sa fiind prelungită până în 01.01.2007, ultimul act adiţional fiind cel înregistrat 
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sub nr.6949/23.09.2009 la RATC Constanța şi sub nr.8833/24.09.2009 la CJP Constanța, prin acesta 
durata fiind prelungită până la data de 31.12.2010. 

Se arată că reclamanta a efectuat în perioada martie 2008 - decembrie 2009 transportul 
gratuit în favoarea beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai Decretului Lege nr. 118/1990, iar cu adresa 
nr.421/18.01.2011 RATC Constanța a solicitat pârâtei decontarea serviciului de transport gratuit 
efectuat în favoarea beneficiarilor D-Lg. nr.118/1990, cerere însoţită de situaţia gratuităţilor la 
transportul în comun în municipiul Constanța. 

Reţine instanţa de fond că pârâta a refuzat decontarea acestei situaţii, cu motivaţia lipsei 
anexei 1 la convenţia nr.9555/2003, chiar dacă cu adresa nr.1042/21.02.2011 Primăria Municipiului 
Constanta a confirmat că reclamanta nu a beneficiat din partea Primăriei de plata gratuităţilor la 
transportul în comun acordate beneficiarilor D-Lg. nr. 118/1990. 

Potrivit concluziilor raportului de expertiză întocmit în cauză prin consultarea bazei de date a 
Casei de Pensii Constanța, cuantumul prestaţiilor de transport efectuate de reclamantă în favoarea 
beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D.-Lg. nr.118/1990 este de 6752130 lei, aferent perioadei 
ianuarie 2012 - martie 2013, dobânda legală in valoare de 684304 lei, actualizarea cu rata inflaţiei în 
suma de 257808 lei, calculată pentru perioada ianuarie 2012 – iulie 2013, în urma răspunsului la 
obiecţiunile încuviinţate de către instanţa. 

Totodată, reţine instanţa de fond că efectuarea prestaţiilor de transport în favoarea 
beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D.-Lg.nr.118/1990 a fost dovedită în speţă, prin tabelele 
nominale depuse la dosar ce cuprind nr. deciziei de stabilire a drepturilor potrivit Legii nr.189/2000 
sau D.-Lg.nr. 118/1990, seria şi numărului actului de identitate, precum şi codul numeric personal 
pentru fiecare beneficiar şi numărul abonamentului eliberat de reclamantă, persoanele beneficiare 
fiind verificate şi in baza de date a paratei, de către expertul contabil la efectuarea expertizei dispusă 
în cauză.  

Se concluzionează, astfel, de instanţa de fond că efectuarea de către reclamantă a prestaţiilor 
de transport în favoarea beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D.-Lg.nr. 118/1990 aferent perioadei 
ianuarie 2012 - martie 2013 a fost în sumă de 6752130 lei, potrivit raportului de expertiză 
administrat în cauză. 

Instanţa de fond a mai reţinut, contrar susţinerilor pârâtei, existenţa obligaţiei de plată a 
contravalorii transportului gratuit efectuat de reclamanta RATC Constanța în favoarea beneficiarilor 
Legii nr.189/2000 şi ai D–Lg.nr.118/1990, obligaţie izvorâtă din lege, având în vedere următoarele 
considerente: 

Potrivit art.7 alin.1 din Legea 189/2000 şi art.11 alin.2 din D-L 118/1990 plata drepturilor 
prevăzute de cele 2 acte normative se face de către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială 
Teritorială, iar potrivit art.11 din Legea nr.189/2000 „Ministerul Finanţelor va introduce în 
structura bugetului de stat sumele necesare ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe” 

Aşa fiind, arată instanţa de fond că în anul 2000, prin Legea nr. 19/17.03.2000, s-a înfiinţat la 
nivel naţional Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asistenţă Socială - CNPAS, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale, iar la nivel judeţean,  Casa Judeţeană de Pensii şi alte Drepturi Sociale, care a devenit 
funcţională în anul 2001, prin separarea Oficiului de pensii şi  Oficiului de expertiză medicală, din 
DMPS şi reorganizare. 

În urma reorganizării instituţionale succesive, atribuţiile DGMPST au fost preluate de Casele 
Teritoriale de Pensii, iar potrivit art.24 din HG nr.13/2004 privind aprobarea Statutului Casei 
Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale  „Casele teritoriale de pensii au 
următoarele atribuţii: f) stabilesc şi plătesc indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, 
finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii.”  

De altfel, existenţa obligaţiei legale de suportare a contravalorii transportului gratuit efectuat 
de reclamanta RATC Constanța în favoarea beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg.nr.118/1990, 
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reţine instanţa de fond a rezulta şi din adresa nr.1149/D.D.P./92/DP/13.05.2010 a Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, adresată reclamantei, prin care se reiterează faptul că, sarcina 
decontării călătoriilor gratuite efectuate de societate beneficiarilor Legii nr.189/2000, revine în 
exclusivitate Casei Teritoriale de Pensii, precum şi din încheierea şi executarea convenţiei perfectată 
la data de 06.08.2003, intervenită între RATC Constanța şi C.J.P. Constanța, al cărui obiect l-a 
constituit, potrivit art.1 „asigurarea transportului urban gratuit aparţinând unităţilor cu capital de 
stat (..) pentru persoanele aflate într-una din situaţiile prevăzute la art.1 şi 4 din D-lg.118/1990 R, 
cu modificările şi completările ulterioare şi pentru persoanele aflate într-una din situaţiile 
prevăzute la art.1 şi 3 din Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare”, convenţie 
prelungită prin acte adiţionale până în anul 2010. 

Inexistenţa unei convenţii având ca obiect stabilirea metodologiei de decontare între cele 
două instituţii a contravalorii transportului gratuit efectuat de reclamanta RATC Constanța, în 
favoarea beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg. nr.118/1990, reţine instanţa de fond a nu putea 
conduce la concluzia inexistenţei obligaţiei pârâtei de suportare a contravalorii acestor prestaţii, al 
cărei izvor este legea. 

În consecinţă, instanţa a reţinut existenţa obligaţiei legale a pârâtei CJP Constanța de 
suportare a contravalorii transportului gratuit efectuat de reclamanta RATC Constanța în favoarea 
beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg. nr.118/1990. 

În ceea ce priveşte solicitarea privind acordarea dobânzii legale, reţine instanţa de fond 
că, potrivit dispoziţiilor art.1073 din Codul civil din 1864, în vigoare până la data 01.10.2011, şi 
aplicabil în speţă, „creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei iar în caz 
contrar are dreptul la dezdăunare”.   

Totodată, se arată că dispoziţiile art.1084 din Codul civil din 1864 statuează: „Daunele-
interese ce sunt debite creditorului cuprind in genere pierderea ce a suferit si beneficiul de care a 
fost lipsit(…)” iar, potrivit dispoziţiilor art.1088 din acelaşi cod. „ La obligaţiile care au de obiect o 
suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legala, afara 
de regulile speciale în materie de comerţ, de fidejusiune si societate. Aceste daune-interese se cuvin 
să facă, ca creditorul să fie ţinut a justifica despre vreo paguba; nu sunt debite decât din ziua 
cererii în judecată, afara de cazurile în care, după lege, dobânda curge de drept.” 
           În egală măsură, se reţine că, potrivit art.2 din OG 9/2000 ”În cazul în care, potrivit 
dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi fără să se 
arate rata dobânzii, se va plăti dobânda legală”, iar potrivit art.1 şi art.2 din OG nr.13/2011 
:„Art.1  (1) Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui 
împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti. (2) Dobânda 
datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru 
perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei obligaţiei, este denumită dobândă 
remuneratorie. (3) Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea 
obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare.(4) Dacă nu se precizează 
altfel, termenul dobândă din prezenta ordonanţă priveşte atât dobânda remuneratorie, cât şi 
dobânda penalizatoare. (…) Art. 2. -    În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor 
contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi 
în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă 
fiecăreia dintre acestea.”  
        În acelaşi sens, reţine instanţa de fond că, potrivit dispoziţiilor art.5 teza finală din OG nr. 
9/2000 „Art. 5.  Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se datorează numai 
dobânda legală”, astfel că, coroborând textele de lege sus citate, s-a apreciat că, în ipoteza 
neexecutării la termen a unei obligaţii băneşti, partea care nu şi-a îndeplinit obligaţia datorează, în 
lipsa stipulării unei dobânzi în convenţia părților, dobânda legală, cu titlu de prejudiciu încercat 
pentru executarea cu întârziere a obligaţiei. 
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Faţă de considerentele expuse şi cum, în speţă, pârâta a refuzat plata  transportului gratuit 
efectuat de reclamanta RATC Constanța în favoarea beneficiarilor Legii nr. 189/2000 şi ai D-Lg. 
nr.118/1990, pentru perioada ianuarie 2012 – iulie 2013, reţine instanţa de fond că aceasta este de 
drept în întârziere, potrivit art.1088 din Codul civil din 1864, datorând în temeiul dispoziţiilor art. 
1079 din Codul civil din 1864, dobânda legală prevăzută de OG nr.9/2000 şi respectiv OG 
nr.13/2011, calculată de la data notificării debitului, în cuantum  total de 684.304 lei. 

Totodată, instanţa a apreciat că reclamanta are dreptul la a obţine valoarea reală a obligaţiei 
băneşti ce nu i-a fost plătită la termenul convenit, actualizarea sumei având un caracter 
compensatoriu, în sensul că, acoperă beneficiul nerealizat de creditor, astfel că, solicitarea 
reclamantei privind actualizarea cu indicele de inflaţie a debitului  principal a fost apreciată ca 
întemeiată, iar pe cale de consecinţă, s-a dispus obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei 
de 257.808 lei, reprezentând actualizarea debitului de 6.752.130 lei, cu indicele de inflaţie. 

 În baza art.274 C.pr.civ., reţinând culpa procesuală a pârâtei, instanţa de fond a dispus 
obligarea acesteia la plata către reclamantă a sumei de 32.937,80 lei, reprezentând cheltuieli de 
judecată (onorariu avocat, taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar). 

Împotriva Încheierii din 18.03.2013, precum şi împotriva Sentinţei civile 
nr.386/04.02.2014, în termen a declarat recurs CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII 
CONSTANŢA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept 
prevăzut de art. 3041 C.pr.civ. cu referire la dispoziţiile art. 304 pct.9 C.pr.civ., cu următoarea 
motivaţie, în esenţă: 

1.”Greşit instanţa de fond a respins cererea având ca obiect suspendarea judecăţii cauzei 
întemeiată pe dispoziţiile art.244 al.1 pct.2 C.pr.civ.”, chiar dacă s-a făcut dovada sesizării penale 
formulată de recurentă către organele de cercetare penală, urmare unei acţiuni de autocontrol la 
nivelul instituţiei ce a constatat faptul că datele înscrise în tabele nominale cu beneficiarii legii 
pentru transportul urban gratuit de călători, cu mijloace auto, din anul 2011 şi 2012, întocmite de 
intimata reclamantă, nu corespund realităţii. 

În referire la acest motiv de recurs, mai învederează recurenta că, în mod nelegal, instanţa de 
fond nu a ţinut seamă de faptul că soluţia din dosarul penal ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra 
hotărârii ce urma a fi pronunţată. 

2.”Greşit instanţa de fond a procedat la admiterea acţiunii dedusă judecăţii, hotărârea 
fiind lipsită de temei legal, dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii”, nejustificându-se 
obligarea recurentei pârâte la plata sumei de 6.752.130 lei, reprezentând contravaloarea prestaţiei 
transport public, pentru perioada ianuarie 2012 - iulie 2013, întrucât, faţă de prevederile Legii nr. 
15/07.08.1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale, cu completările si modificările ulterioare, cu trimitere expresă la art.47 din lege, ce 
prevede : „Relaţiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societăţile comerciale cu capital 
de stat, precum şi relaţiile dintre ele ori între ele şi stat, se vor desfăşura pe baze contractuale”. 

Apreciază recurenta pârâtă că, în mod temeinic şi legal, nu a dat curs pretenţiilor RATC 
CONSTANTA privind decontarea facturilor, ce au făcut obiectul dosarului şi care  au fost refuzate 
lunar la plată, refuzurile fiind înregistrate în registrul de viza de CFP şi cuprinse în rapoartele 
trimestriale întocmite în conformitate cu OG nr.119/1999 şi Ordinul nr.522/2003, transmise 
trimestrial la CNPP, în vederea centralizării şi întocmirii raportului anual la nivel naţional, care se 
prezintă Guvernului spre dezbatere. 

Acestea, în accepţiunea recurentei pârâte au fost considerentele pentru care au arătat instanţei 
de fond faptul că CJP Constanța nu are nicio obligaţie de plată stabilită prin Legea nr.189/2000 şi D-
Lg nr.118/1990, şi nici contractuală, făcând trimitere la prevederile art.47 din Legea 
nr.15/07.08.1990. 

Se mai arată că facturile care au făcut obiectul dosarului au fost emise de reclamanta RATC 
pentru transportul gratuit al beneficiarilor Legii nr.189/2000, cât şi al D-Lg.nr.118/1990, şi au fost 
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refuzate lunar la plată, urmare refuzului la viza de control financiar preventiv, efectuat în 
conformitate cu prevederile OG nr.119/1999 şi aprobat de ordonatorul de credite. 

Chiar dacă :  
- potrivit art.5. lit.b din Legea nr.189/2000 "transport urban gratuit cu mijloace de transport 

in comun aparţinând unităţilor cu capital de stat" pentru beneficiarii acestei legi, nu se prevede în 
mod expres sursa de finanţare şi instituţia responsabilă pentru decontarea transportului gratuit; 

- prevederile art.8, alin.2. lit.b. din D-Lg.nr.118/1990 prevăd că beneficiarii acestui act 
normativ vor beneficia de: ..."transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând 
societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, tramvai, metru); în cazul societăţilor eu capital 
privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii 
administrativ teritoriale în a cărei raza domiciliază beneficiarul", susţine recurenta pârâtă a nu 
exista niciun motiv logic pentru care legiuitorul ar dispune decontarea transportului urban gratuit 
pentru beneficiarii D-Lg.nr.118/1990, din bugete diferite, după cum acest transport se efectuează de 
operatori cu capital privat, faţă de situaţia în care se efectuează de operatori cu capital de stat. 

In conformitate cu prevederile art.2 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport 
public local: „In condiţiile în care în transportul public local se acordă facilitaţi de transport unei 
sau mai multor categorii de persoane, serviciul prin care se realizează transportul respectiv se 
consideră serviciu public subvenţionat de transport", ori, activitatea de transport public desfăşurată 
de RATC Constanța este subvenţionată la bugetul local, aşa cum se precizează şi la pagina 9 din 
"Notele explicative la situaţiile financiare anuale întocmite de RATC Constanţa la dala 31.12.2011” 
şi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local. 

Totodată, se susţine că pentru operatorul de transport RATC Constanța se subvenţionează 
transportul urban gratuit, prin transferuri de la bugetul local, de aceea, art.8. alin.2, lit.b, din D-
Lg.nr.118/1990 dispune numai decontarea integrală de la bugetul local al unităţii administrativ 
teritoriale, al transportului urban gratuit efectuat de operatorii cu capital privat, pentru beneficiarii 
mai sus menţionaţi. 

Se mai arată că intimata reclamantă trebuia să factureze numai prestaţiile efective realizate 
de regia de transport, pe bază de abonamente eliberate lunar şi tabelului cu semnăturile celor care au 
solicitat şi li s-au eliberat abonamentele lunare, chiar dacă părţile au perfectat o convenţie, pentru că 
CJP Constanța trebuia să respecte obligativitatea încheierii convenţiei ca mijloc de decontare în 
termenii şi clauzele transmise de C.N.P.P. (fost C.N.P.A.S.) si M.M.F.P.S. în calitate de ordonator 
principal de credite al bugetului de stat, buget din care se pot deconta aceste prestaţii. 

În acelaşi sens, arată recurenta că în judeţele în care nu au fost încheiate convenţii cu 
transportatorii locali, beneficiarii Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg.nr. 118/1990 călătoresc gratuit în 
baza unor hotărâri ale consiliilor locale, fără a se solicita CJP decontarea acestor sume (ex. CJP 
Sibiu; CJP Municipiul Bucureşti). 

3.”Greşit instanţa de fond a obligat recurenta la plata sumei de 684.304 lei - reprezentând 
dobânda legală aferentă debitului de 257.808 lei - reprezentând actualizarea debitului cu indicele 
de inflaţie pentru perioada ianuarie 2012 - iulie 2013”, întrucât, pentru anul 2012 şi trimestrul 1 al 
anului 2013, nu există convenţie/contract încheiat între RATC Constanța şi  pentru contravaloarea 
transportului urban gratuit, pentru beneficiarii celor doua legi speciale, deci, nu are bază legală 
pentru plata prestaţiei, cu atât mai mult, nu se poate pune problema plaţii dobânzilor, cât şi 
actualizarea sumelor cu rata inflaţiei, pretinse de reclamantă. 

În acest sens, susţine recurenta CJP Constanța a nu fi de drept în întârziere neavând nicio 
obligaţie de plată scadentă către intimată, neexistând o convenţie valabilă între părţi privind 
modalitatea de decontare al transportului gratuit, acordat în baza prevederilor D-Lg.nr.118/1990 şi 
Legii nr.189/2000. 

In cadrul expertizei contabile, expertul contabil în mod incorect a făcut aplicabilitatea 
prevederilor art.3 alin.2 din OG nr.13/2011 şi ale art.20 din Legea nr.72/2013 ce completează OG 
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nr.13/2011, întrucât potrivit art.2 alin.21 OG nr.13/2011: "În raporturile dintre profesionişti şi între 
aceştia şi autorităţile contractante, dobânda legală penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei 
dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale*)", procedând nelegal la recalcularea acesteia. 

Aşa fiind, susţine recurenta că RATC Constanța nu are niciun prejudiciu efectiv şi niciun 
prejudiciu nerealizat, cauzat de CJP Constanța, instanţa de fond în mod greşit obligând recurenta la 
plata dobânzii legale, cu titlu de prejudiciu încercat pentru executarea cu întârziere a obligaţiei, 
invocând prevederile art.5 teza finală din OG nr.9/2000, deoarece nu poate fi stabilită nicio rată a 
dobânzii neexistând nicio obligaţie de plată către RATC datorată de CJP Constanța. 

Pentru aceste motive, solicită a se constata faptul că hotărârea pronunţată de instanţa de fond 
este netemeinică şi nelegală, împrejurare de fapt urmare căreia trebuie admis recursul, astfel cum a 
fost formulat, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei de fond, în sensul respingerii acţiunii ca 
nefondată. 
 Prin întâmpinare intimata reclamantă R.A.T.C Constanța a solicitat respingerea recursului 
ca nefondat, cu consecinţa obligării recurentei la plata cheltuielilor de judecată cu motivaţia în 
esenţă că, în mod judicios instanţa de fond a dispus: 
 - respingerea cererii de suspendare a cauzei în temeiul dispoziţiilor art. 244 al.1 pct.2 
C.pr.civ., hotărârea penală neavând o înrâurire asupra hotărârii ce urma a se pronunţa; 
 - admiterea acţiunii dedusă judecăţii, odată ce, potrivit art.18 lit.l din HG nr.118/2000 şi 
art.24 lit.f din HG nr.13/2004, CJP are obligaţia de a stabili şi plăti indemnizaţiile şi alte drepturi 
prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii. 
 Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârilor recurate, în raport cu probatoriul 
administrat şi criticile formulate Curtea văzând şi dispoziţiile art. 312 C.pr.civ. apreciază în 
sensul respingerii recursului ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă:  

  Instanţa a fost investită la data de 18.05.2012, de intimata reclamantă RATC  Constanța, în 
contradictoriu cu pârâta CJP Constanța, cu soluţionarea cauzei având ca obiect: 

- obligarea pârâtei CJP Constanța la plata sumei de 1.899.810 lei, reprezentând 
contravaloarea prestaţiei de transport gratuit urban efectuat de RATC Constanta beneficiarilor 
Decretului - Lege nr.118/1990 şi ai Legii nr.189/2000, conform Convenţiei nr.9555/2003; 

- obligarea pârâtei CJP Constanța la plata dobânzii legale conform art.3 alin.3 din OG 
nr. 9/2000, în cuantum de 18116 lei; 

-  obligarea pârâtei la plata actualizată a debitului principal cu rata inflaţiei, în sumă de 
8342 lei; 

 - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată,  
cu motivaţia sus reţinută. 
 Prin Sentinţa civilă nr.386/04.02.2014 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea dispunând 
obligarea pârâtei la plata debitului total în valoare de 6.752.130 lei, reprezentând c/valoarea 
prestaţiei transport public; obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente debitului, în valoare de 
684.304 lei şi obligarea pârâtei la actualizarea debitului de 6.752.130 lei, cu rata indicelui de inflaţie, 
în valoare de 257.808 lei (calculată pentru perioada ianuarie 2012 – iulie 2013), pârâta fiind obligată 
şi la plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 32.937,80 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, 
timbru judiciar, onorariu de avocat, onorariu de expert, pentru considerentele sus relevate, acestea 
fiind condiţiile în care, recurenta CJP Constanța a dedus judecăţii prezentul recurs. 
 Reluând asupra motivelor de recurs, Curtea reţine : 
 În referire la motivul de recurs privind : 

1.”Greşit instanţa de fond a respins cererea având ca obiect suspendarea judecăţii cauzei, 
întemeiată pe dispoziţiile art.244 al.1 pct.1 şi pct.2 C.pr.civ.”, Curtea apreciază în sensul 
respingerii ca nefondat a acestui motiv de recurs, pentru că: 

Potrivit art.244 C.pr.civ. 
„Alin.1 - Instanţa poate suspenda judecata: 
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 Pct.1 – Când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte, de existenţa sau neexistenta unui 
drept care face obiectul unei alte judecăţi; 

 Pct.2 – Când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care avea o înrâurire 
hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea”. 

Faţă de temeiul de drept ce a constituit fundamentul formulării cererii având ca obiect 
suspendarea judecăţii cauzei, formulată de recurenta pârâtă la termenele de judecată din 
09.10.2012 şi 18.03.2013, reţine Curtea că, în speţă, se discută despre suspendarea legală 
facultativă, ce este acea formă a suspendării care permite judecătorului ca, în anumite împrejurări 
determinate de lege, să aprecieze asupra oportunităţii sistării temporare a judecăţii, în limitele 
rezultate din conţinutul dispoziţiilor legale sus citate. 

Aşa fiind, şi având în vedere că, în speţă, a fost vizat : 
- primul caz de suspendare ce face referire la o chestiune prejudicială, de a cărei 

soluţionare ar putea depinde hotărârea ce urma a fi pronunţată, precum şi  
- al doilea caz de suspendare ce face referire la declanşarea urmăririi penale  pentru o 

infracţiune, care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urma a se pronunţa,  
Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a procedat la respingerea ca 

nefondată a cererii cu obiectul sus indicat, prin Încheierea pronunţată la data de 18.03.2013. 
 Astfel, Curtea reţine că, în cauză, nu se impunea admiterea cererii de suspendare a 
judecăţii, pentru că, nu au fost produse dovezi în sensul dispoziţiilor procedurale, conform cărora: 
„Cel ce face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească”, din care să rezulte că, 
instanţa se afla în faţa unei „chestiuni prejudiciale”, cum de altfel, nu s-a probat „declanşarea 
urmăririi penale”, ambele situaţii determinând prin ele însele, o „ înrâurire hotărâtoare asupra 
hotărârii ce se va pronunţa”. 
 Pentru toate considerentele sus expuse, văzând şi dispoziţiile art.312 C.pr.civ., Curtea 
apreciază în sensul respingerii acestui motiv de recurs, ca nefondat, sub toate aspectele. 
 În referire la motivul de recurs, privind: 

2.”Greşit instanţa de fond a procedat la admiterea acţiunii dedusă judecăţii, hotărârea 
fiind lipsită de temei legal, dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii”, circumscris temeiului 
de drept prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ., ce în esenţă vizează fondul cauzei, apreciază Curtea 
că şi acest motiv de recurs este nefondat urmând a fi respins, pentru că: 

Probatoriul administrat în cauză face dovada de necontestat că, intimata pârâtă RATC 
Constanța a efectuat un serviciu public de transport în comun, potrivit art.1 alin.2 lit.h din Legea 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare şi utilităţile publice, la data de 06.08.2003 intimata 
perfectând cu recurenta pârâtă CJP Constanța, actul denumit „Convenţie”, al cărui obiect l-a 
constituit, potrivit art.1 „asigurarea transportului urban gratuit aparţinând unităţilor cu capital 
de stat (...) pentru persoanele aflate într-una din situaţiile prevăzute la art.1 şi 4 din D-
lg.118/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru persoanele aflate într-una din 
situaţiile prevăzute la art.1 şi 3 din Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare”. 

În egală măsură, reţine Curtea că, în conţinutul art.13 din Convenţie, părţile au stipulat 
expres durata acesteia, respectiv perioada 01.09.2003 - 31.12.2003, iar prin acte adiţionale 
ulterioare, părţile au înţeles a menţine neschimbate conţinutul prevederilor cadru, fiind prelungită 
numai durata acesteia. 

În acest context, reţine Curtea că, ultimul act adiţional a fost înregistrat sub nr. 
6949/23.09.2009 la RATC Constanța, şi sub nr.8833/24.09.2009 la CJP Constanța, acesta 
prevăzând ca durată limită, data de 31.12.2010. 

Aşa fiind, coroborând aspectele sus relevate, Curtea are în vedere că intimata reclamantă a 
efectuat în perioada martie 2008 - decembrie 2009  transportul gratuit în favoarea beneficiarilor 
Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg.nr. 118/1990, fapt pentru care, prin adresa nr.421/18.01.2011, a 
solicitat recurentei parate decontarea serviciului de transport gratuit efectuat în favoarea 
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beneficiarilor legilor speciale, cerere însoţită de situaţia gratuităţilor la transportul în comun, pentru 
beneficiarii din municipiul Constanţa. 

În raport cu atitudinea intimatei reclamante, reţine Curtea că întreg probatoriul administrat în 
cauză şi chiar recunoaşterea recurentei pârâte, face dovada că aceasta a refuzat decontarea 
situaţiilor ce i-au fost înaintate, refuzând plata, cu motivarea în esenţă a „lipsei anexei 1 la 
convenţia nr.9555/2003”.  

Motivaţia sus redată este apreciată de Curte ca fiind neconformă cu realitatea, atât timp cât 
acelaşi material probator face dovada de necontestat că intimata reclamantă a efectuat serviciul de 
transport gratuit, iar prin adresa nr.1042/21.02.2011 emisă de Primăria Municipiului Constanța 
s-a atestat că aceasta „nu a beneficiat din partea Primăriei, de plata gratuităţilor la transportul în 
comun acordat beneficiarilor D-Lg.nr.118/1990”. 

Faţă de sus-menţionatele reţineri, şi având în vedere că, în speţă, s-a administrat proba cu 
expertiză contabilă – lucrare ce a fost întocmită după consultarea bazei de date a CJP Constanța, 
Curtea reţine că, din coroborarea acestei probe cu întreg materialul probator, în mod legal şi 
temeinic instanţa de fond a reţinut cuantumul prestaţiilor de transport, efectuate de intimată în 
favoarea beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg.nr.118/1990, ca fiind în sumă de 6.752.130 
lei, aferent perioadei ianuarie 2012 - martie 2013, dobânda legală în valoare de 684.304 lei, şi 
actualizarea cu rata inflaţiei în suma de 257.808 lei - calculata pentru perioada ianuarie 2012 – 
iulie 2013 – aspecte ce reprezintă, concluziile raportului de expertiză, după momentul 
răspunsului la obiecţiunile, formulate de părţi.  

Cu alte cuvinte, reţine Curtea a se fi dovedit : 
- efectuarea prestaţiilor de transport în favoarea beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai 

D-Lg.nr.118/1990, prin tabelele nominale depuse la dosar ce cuprind numărul deciziei 
de stabilire a drepturilor potrivit Legii nr.189/2000 sau D-Lg.nr.118/1990, prevăzând 
seria şi numărului actului de identitate, precum şi codul numeric personal pentru 
fiecare beneficiar şi numărul abonamentului eliberat de intimată persoanele 
beneficiare – fapt rezultat din verificarea bazei de date a recurentei, de către expertul 
contabil; 

- existenţa obligaţiei de plată  a contravalorii transportului gratuit efectuat de RATC 
Constanța în favoarea beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg.nr.118/1990, ca 
obligaţie izvorâtă din lege. 

Astfel, reţine Curtea că, în cauză, sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse în art.7 alin.1 din 
Legea nr.189/2000 şi art.12 alin.2 din D-Lg.nr. 118/1990, pentru că: 
 Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru 
modificarea şi completarea D-Lg. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare: 
     „Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonanţă se fac de direcţia generală 
de muncă şi protecţie socială teritorială. Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute la art.1 se 
înfiinţează, în cadrul fiecărei direcţii generale de muncă şi protecţie socială teritoriale, o comisie 
alcătuită din preşedinte şi cel mult 3 membri. Preşedintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor 
referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege comisia consultă organizaţiile etnice legal 
constituite. Comisia lucrează în prezenţa a două treimi din numărul total al persoanelor care o 
alcătuiesc şi adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor prezenţi”, iar 

potrivit art.12 alin.2 din D-Lg.nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri: 
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„Stabilirea şi plata acestor drepturi se fac de către direcţiile de muncă şi protecţie socială, 
cu consultarea, după caz, a filialelor judeţene ale Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din 
România”. 

Concluzionând, reţine Curtea că plata drepturilor pentru contravaloarea  transportului 
gratuit, a fost prevăzută de legiuitor în conţinutul celor două acte normative, se face de către 
direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritoriala, în condiţiile în care, potrivit art.11 din 
Legea nr.189/2000 „Ministerul Finanţelor va introduce în structura bugetului de stat sumele 
necesare ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe”. 

Deci, reţine Curtea că, legal şi temeinic instanţa de fond a avut în vedere pentru a pronunţa 
hotărârea recurată că, prin Legea nr.19/17.03.2000 s-a înfiinţat: 

- la nivel naţional Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de  
Asistenţă Socială - CNPAS, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale; 

-  la nivel judeţean Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi Sociale, care a devenit 
funcţională în anul 2001 prin separarea Oficiului de pensii şi  Oficiului de expertiză medicală, din 
DMPS şi reorganizare.  

În egală măsură, reţine Curtea că, în urma reorganizării instituţionale succesive, atribuţiile 
direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială teritoriala au fost preluate de casele 
teritoriale de pensii, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond, odată ce, potrivit 
art.24 lit.f din HG nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale : 

 „Casele teritoriale de pensii au următoarele atribuţii: 
(…) 
 f) stabilesc şi plătesc indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la 

bugetul de stat, în condiţiile legii.”  
Alăturat dispoziţiilor sus citate şi în concordanţă cu acestea, reţine Curtea a fi şi răspunsurile 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), comunicate intimatei RATC 
Constanța, cu adresa nr.1149/D.D.P./92/D.P./13.05.2010,  prin care, se reiterează faptul că, „sarcina 
decontării călătoriilor gratuite efectuate de societatea beneficiarilor Legii nr.189/2000, revine în 
exclusivitate casei teritoriale de pensii”, aşa explicându-se perfectarea de către părţi a Convenţiei 
din 06.08.2003, ce a avut ca obiect conform art.1 „asigurarea transportului urban gratuit 
aparţinând unităţilor cu capital de stat (..) pentru persoanele aflate într-una din situaţiile prevăzute 
la art.1 şi 4 din D-lg.118/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru persoanele 
aflate într-una din situaţiile prevăzute la art.1 şi 3 din Legea nr.189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare”. 

Acelaşi probatoriu administrat în cauză, reţine Curtea a face dovada că, actul denumit de 
părţi „Convenţie” a fost prelungit prin acte adiţionale până în anul 2010, astfel că,  susţinerile 
recurentei privind „Inexistenţa unei convenţii având ca obiect stabilirea metodologiei de decontare 
între cele două instituţii a contravalorii transportului gratuit efectuat de reclamanta RATC 
Constanța” în favoarea beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg.nr. 118/1990, sunt în 
neconcordanţă cu dispoziţiile legale sus citate, ele neputând fi primite de Curte, pentru că nu conduc 
la concluzia inexistenţei obligaţiei pârâtei de a suporta contravaloarea acestor prestaţii, al cărei izvor 
este legea. 

Pentru toate considerentele sus expuse, Curtea, văzând şi dispoziţiile art. 312 C.pr.civ. 
apreciază în sensul respingerii susmenţionatului motiv de recurs, ca nefondat, reţinând 
existenţa obligaţiei legale a recurentei pârâte CJP Constanța de a suporta contravaloarea 
transportului gratuit efectuat de intimata reclamantă RATC Constanța în favoarea beneficiarilor 
Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg.nr.118/1990. 

În referire la motivul de recurs privind : 
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3.”Greşit instanţa de fond a obligat recurenta la plata sumei de 684.304 lei - reprezentând 
dobânda legală aferentă debitului de 257.808 lei - reprezentând actualizarea debitului cu indicele 
de inflaţie pentru perioada ianuarie 2012-iulie 2013”, Curtea apreciază în sensul respingerii ca 
nefondat a acestuia, reţinând: 

Potrivit art.1073 - Cod civil din 1864 - în vigoare până la data 01.10.2011, şi aplicabil în 
speţă, „Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligatiei iar în caz contrar are 
dreptul la dezdăunare”, iar potrivit art.1084 Cod civil din 1864 : „Daunele-interese ce sunt debite 
creditorului cuprind in genere pierderea ce a suferit si beneficiul de care a fost lipsit(…).”  

Potrivit art. 1088 din acelaşi cod: „La obligaţiile care au de obiect o sumă oarecare, 
daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală, afara de regulile 
speciale in materie de comerţ, de fideiusiune şi societate. Aceste daune-interese se cuvin să facă ca 
creditorul sa fie ţinut a justifica despre vreo pagubă; nu sunt debite decât din ziua cererii în 
judecată, afară de cazurile în care, după lege, dobânda curge de drept.” 
            Potrivit art.2 din OG nr.9/2000: ”În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau 
prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi fără să se arate rata dobânzii, se va 
plăti dobânda legală”, iar,  
 potrivit art.1 şi art.2 din OG nr.13/2011  
 „Alin.1 - Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea 
unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti.  

Alin.2 - Dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la un anumit 
termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei obligaţiei, este 
denumită dobândă remuneratorie. 

Alin.3 - Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei 
respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare. 

Alin.4 - Dacă nu se precizează altfel, termenul dobândă din prezenta ordonanţă priveşte atât 
dobânda remuneratorie, cât şi dobânda penalizatoare. (…) Art. 2. -    În cazul în care, potrivit 
dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi 
remuneratorii şi/ sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora 
de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea.”  
        Cu alte cuvinte, reţine Curtea că, legal şi temeinic instanţa de fond făcând referire la textele de 
lege sus citate, a avut în vedere că, speţa dedusă judecăţii se află în ipoteza neexecutării le 
termen a unei obligaţii băneşti, astfel că, partea care nu şi-a îndeplinit obligaţia, datorează în lipsa 
stipulării unei dobânzi – dobânda legală, cu titlu de prejudiciu încercat pentru executarea cu 
întârziere a obligaţiei. 
 În acelaşi sens, reţine Curtea a fi şi dispoziţiile cuprinse în art.5 teza finală din OG 
nr.9/2000  ce prevăd că: „Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se 
datorează numai dobânda legală.”  

Cum în speţă, pârâta a refuzat plata transportului gratuit efectuat de reclamanta RATC 
Constanța în favoarea beneficiarilor Legii nr.189/2000 şi ai D-Lg.nr.118/1990, pentru perioada 
ianuarie 2012 – iulie 2013, legal şi temeinic a reţinut instanţa de fond că recurenta este de drept în 
întârziere potrivit art.1088 Cod civil din 1864, datorând în temeiul dispoziţiilor art.1079  Cod 
civil din 1864, dobânda legală prevăzută de OG nr. 9/2000 şi respectiv OG nr.13/2011, calculată 
de la data notificării debitului, a cărui cuantum se circumscrie sumei de 684.304 lei, potrivit 
concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză. 

Concluzionând, Curtea reţine că intimata reclamantă are dreptul la a obţine valoarea reală a 
obligaţiei băneşti ce nu i-a fost plătită la termenul convenit, actualizarea sumei având un caracter 
compensatoriu, în sensul că acoperă beneficiul nerealizat de creditor, astfel că solicitarea sa 
privind actualizarea cu indicele de inflaţie a debitului  principal este întemeiată.  
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Pe cale de consecinţă, reţine Curtea că, legal şi temeinic, instanţa de fond a dispus în sensul 
obligării recurentei pârâte la plata către intimata reclamantă a sumei de 257.808 lei reprezentând 
actualizarea debitului precum şi a sumei de 6.752.130 lei, cu indicele de inflaţie. 

Pentru toate considerente sus expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 C.pr.civ. Curtea apreciază în sensul respingerii 
ca nefondat a recursului, sub toate aspectele. 
 

102. Solicitare despăgubiri cauzate reclamantei ca urmare a emiterii cu întârziere de 
către pârât a certificatului de urbanism în scopul construirii unei instalații de racordare a 
unui parc eolian. 

 
Art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004 

 
 În speţă, recurenta-reclamantă a solicitat obligarea pârâţilor la plata despăgubirilor în temeiul 
art.24 alin.2 din Legea nr.554/2004 ca urmare a neexecutării în termen a dispoziţiilor sentinţei civile 
nr.1028/06.06.2008, emisă în dosarul nr.2178/118/2008  rămasă irevocabilă ca urmare a respingerii prin 
decizia nr. 514/20.10.2008 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa. 
 Prin sentinţa civilă nr.1028/06.06.2008 s-a dispus obligarea pârâtului la emiterea certificatului de 
urbanism solicitat sub nr.13906/06.12.2007, în termen de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii 
judecătoreşti, fiind stabilită şi o amendă în caz de neexecutare de 20% din venitul minim brut pe economie 
pentru fiecare zi de întârziere începând cu data termenului stabilit pentru executarea hotărârii. 
 Această sentinţă civilă a rămas irevocabilă ca urmare a respingerii recursului prin decizia 
nr.514/20.10.2008, însă aplicarea menţiunii „irevocabilă” s-a realizat abia la 24.08.2011, prin încheierea 
din acea dată, în dosarul nr.2178/118/2008, fiind parcursă ulterior şi procedura îndreptării erorii materiale. 
 Certificatul de urbanism solicitat prin cererea 13906/06.11.2008 a fost emis la 06.11.2008 la scurt 
timp de la expirarea termenului prevăzut în sentinţa civilă nr. 1028/06.06.2008 şi cu mult timp înainte de 
aplicarea menţiunii „irevocabilă”, dar şi a încheierii de îndreptare a erorii materiale. 
 În atare situaţie, pentru aplicarea sancţiunii despăgubirilor pentru fiecare zi de întârziere, 
reclamanta trebuie să facă dovada prejudiciului suportat, în conf.cu art.24 alin.2 din Legea nr. 554/2004, 
pentru perioada de la expirarea termenului de îndeplinire a obligaţiei şi până la emiterea efectivă.  

 
Decizia civilă nr. 829/CA/07.07.2014 

                           Dosar nr. 802/36/2013 
 

Prin acţiunea promovată și înregistrată la data de 24.10.2011 pe rolul Tribunalului Constanta 
- Secţia de contencios administrativ si fiscal sub nr.13667/118/2011, reclamanta SC [...] SRL, în 
contradictoriu cu pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța, a solicitat instanţei ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa, să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 114.000 euro, 
reprezentând despăgubiri cauzate reclamantei prin emiterea de către pârât cu întârziere a 
certificatului de urbanism, solicitat prin cererea înregistrată sub nr.13906/06.12.2007. S-a solicitat, 
de asemenea, a se dispune și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 

In fapt, se arată că reclamanta, prin cererea înregistrată sub nr. 13906/06.12.2007, a solicitat 
pârâtului emiterea unui certificat de urbanism, in scopul construirii in extravilanul com. Mihai 
Viteazu a unei instalaţii de recordare a unui parc eolian. 

Se mai arată că pârâtul nu a procedat la emiterea in termenul legal a actului administrativ 
solicitat de către reclamantă, sens in care acesta a fost obligat la emiterea certificatului de urbanism 
de către instanţa de judecată, prin sent. civ. nr.1028/06.06.2008, pronunţată de către Tribunalul 
Constanța, in cadrul dos. nr. 2178/118/2008, rămasă irevocabilă prin dec.civ.nr. 514/CA/20.10.2008, 
pronunţată de Curtea de Apel Constanța. 

Se susţine că, in raport cu dispoziţiile instanţei de judecată, pârâtul, la data de 06.11.2008, a 
emis certificatul de urbanism solicitat de către reclamantă, având nr. 362/06.11.2011, emiterea cu o 
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întârziere de 10 luni a actului administrativ solicitat cauzând reclamantei un prejudiciu in cuantum 
de 114.000 euro. 

In drept au fost invocate disp. art. 1349 Noul Cod civil. 
Reclamanta, la termenul de judecată din data de 03.04.2012 si-a precizat acţiunea, in ce 

priveşte temeiul juridic al acesteia, fiind indicate prevederile art.24-25 din L.nr.554/2004, precum si 
cadrul procesual pasiv, in cauză având calitatea de parati si numiţii [...] si [...]. 

Legal citat paratul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanta, a formulat si depus 
întâmpinare, prin care, pe cale, pe cale de excepţie au fost invocate lipsa calităţii de reprezentant a 
semnatarului acţiunii, in raport de prevederile art.68 C.proc.civilă, inadmisibilitatea acţiunii, in 
raport de prevederile art.720¹ C.proc.civila, lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului Preşedintele 
Consiliului Judeţean Constanta, necompetenta funcţională a instanţei, in raport de temeiul juridic 
invocat și tardivitatea promovări acţiunii, in raport de prevederile art.19 din L.nr.554/2004. 

Legal citaţi parații [...] și [...], nu au formulat si depus întâmpinare. 
Tribunalul Constanta, prin sentinţa civilă nr.99/27.06.2012, a respins acţiunea precizata 

formulata de către reclamantă ca tardiv formulată. 
Curtea de Apel Constanța, prin dec.civ.nr.279/13.02.2013, pronunţată in dosarul 

nr.13.667/118/2011, a casat hotărârea primei instanţe, cauza fiind trimisă spre rejudecare. 
 Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Constanta la data de 20.03.2013 sub 
nr.13.667/118/2011. 
 Prin sentinţa civilă nr. 3608/20.08.2013, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
precizată promovată de reclamanta SC [...] SRL, in contradictoriu cu paratii Preşedintele Consiliului 
Judeţean Constanta, [...] si [...], toţi cu sediul in Constanta, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin sent.civ.nr.1028/06.06.2008, pronunţată de către Tribunalul Constanta, in cadrul 

dos.nr.2178/118/2008, dosar acvirat prezentei cauze, rămasa irevocabila prin 
dec.civ.nr.514/CA/20.10.2008, pronunţata de Curtea de Apel Constanța, pârâtul Preşedintele 
Consiliului Judeţean Constanta, a fost obligat la emiterea intr-un termen de 5 zile, de la data 
rămânerii irevocabile a hotărâri judecătoreşti, a certificatului de urbanism, solicitat de către 
reclamanta SC [...] SRL, prin cererea nr.13.906/06.12.2007. 
 Sub acest aspect, s-a reţinut ca paratul a emis certificatul de urbanism la data de 06.11.2011, 
sub nr.362/2011, insa termenul de emitere impus de sent.civ.nr.1028/2008, respectiv 5 zile de la data 
rămânerii irevocabile a hotărârii, nu a fost respectat. 

Prin prezenta acţiune, reclamanta a solicitat stabilirea de despăgubiri in sarcina paratilor, in 
cuantum de114.000 euro, reprezentând valoarea prejudiciului cauzat reclamantei prin emiterea de 
către pârât cu întârziere a certificatului de urbanism, solicitat prin cererea înregistrata sub 
nr.13906/06.12.2007, respectiv prejudiciu aferent perioadei 06.01.2008 - data la care trebuia emis 
certificatul de urbanism - si data de 06.11.2008 - data la care a fost emis actul solicitat de către 
reclamantă. 

Răspunderea materiala reglementata de Legea nr.554/2004, având funcţia printre altele, de a 
repara paguba produsa, presupune de principiu repararea integrală a prejudiciului cauzat prin fapta 
ilicita, înlăturând efectele acesteia in totalitate. 

Prin faptă ilicită se înţelege acţiunea sau inacţiunea care are ca rezultat incălcarea obligaţiilor 
stabilite în legătură cu emiterea autorizaţiilor de construire de către parat. 

In ce priveşte fapta ilicită s-a reţinut cp aceasta există, fiind reprezentată de refuzul 
nejustificat al pârâtului de a proceda la eliberarea certificatului de urbanism solicitat de către 
reclamantă in termenul legal, aşa cum in mod irevocabil, Tribunalul Constanta, prin 
sent.civ.nr.1028/2008 a constatat, culpa in neemiterea acestui certificat fiind reţinută, de asemenea, 
in mod exclusiv in sarcina pârâtului Preşedintele Consiliului Judeţean Constanta. 
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In ce priveşte prejudiciul cauzat reclamantei, acesta trebuie să constea fie într-o diminuare a 
acestuia (micşorarea drepturilor sau a activului), fie într-o sporire a pasivului (creşterea obligaţiilor), 
prejudiciul trebuind să fie material, efectiv, direct, real, cert şi actual. 

Sub aspectul acestor condiţii, s-a constatat că in cauză, reclamanta pârâta nu a dovedit 
întrunirea cumulativă, pentru angajarea răspunderii patrimoniale a pârâtului Preşedintele Consiliului 
Judeţean Constanța.  

In ce priveşte contractul invocat in cauza de către reclamantă aferent despăgubirilor solicitate, 
se reține ca din valoarea contractului, reclamanta – art.7, urma să primească suma de 70% din 
valoarea totală a contractului, la momentul predării certificatului de urbanism si 30% la momentul 
predării autorizaţiei de construire. 

Certificatul de urbanism emis de către pârât era aferent obiectivului – realizare instalaţii 
racordare staţie transformare [...], com. Mihai Viteazu, jud.Constanta, obiectiv pentru care 
reclamanta nu a făcut dovada faptului că aceasta a și obţinut/a efectuat demersuri in vederea 
obţinerii – autorizaţia/ei de construire in vederea realizării obiectivului, aceasta autorizaţie fiind 
emisa de Primarul Comunei Mihai Viteazu, având nr.2/25.01.2010, pentru un alt beneficiar – SC 
[...] SA prin SC [...]. 

Pe de alta parte se constată că la data emiterii - 15.06.2009, a notificării de reziliere a 
contractului de proiectare și dezvoltare din 29.11.2007, reclamanta deţinea certificatul de urbanism 
aferent, ce i-a fost eliberat la data de 06.11.2008, insă aceasta nu a făcut dovada faptului că a si 
obţinut/a efectuat demersuri in vederea obţinerii autorizaţiei de construire aferente, sens in care nu 
se poate retine in sarcina pârâților faptul ca rezilierea contractului si implicit prejudiciul invocat de 
către reclamanta in cadrul prezentei cauze, a fost determinat de către parati. 

Pentru aceste considerente, instanţa a reţinut că în cauză nu sunt întrunite condiţiile 
cumulative ale răspunderii paratilor şi a respins acţiunea promovată ca nefondată. 
 In cauza, deşi pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța a solicitat obligarea 
reclamantei la plata de cheltuielilor de judecata, nu s-a făcut dovada efectuării vreunor cheltuieli cu 
acest titlu, pentru factura fiscala aferentă serviciilor de asistenta si reprezentare juridica depusa la 
dosar, nefiind făcuta dovada plăţii, sens in care instanţa a constatat că cerere de acordare de 
cheltuieli de judecată, formulată de către pârât este nefondată. 
 Împotriva acestei soluţii a declarat recurs reclamanta SC [...] SRL, susţinând că: 

- prima instanţă a soluţionat cauza cu nesocotirea prev.art.25 alin.1 din Legea nr.554/2004, 
respectiv hotărârea s-a luat în şedinţă publică şi nu în camera de consiliu; 

- instanţa de fond nu a aplicat in mod judicios dispoziţiile art. 24 şi următoarele din Legea 
contenciosului administrativ, ci a făcut aplicarea dispoziţiilor art.19: 

- sunt întrunite în mod cumulativ toate condiţiile răspunderii civile delictualei, inclusiv in 
ceea ce priveşte condiţia privind producerea unui prejudiciu, constând în pierderea 
contractului de proiectare si dezvoltare infrastructura din data de 29.11.2007, costurile 
aferente muncii prestate si costurile de judecată pentru a obţine obligarea preşedintelui 
Consiliului Judeţean Constanta la emiterea actului respectiv. 

 Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, în raport cu criticile aduse, se 
constată că recursul este nefondat, din următoarele considerente: 

I. Pentru a fi sub incidenţa dispoziţiilor art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă, trebuie a fi 
întrunite in mod cumulativ o serie de condiţii, precum nesocotirea dispoziţiilor legale privitoare la 
desfăşurarea procesului civil, producerea unei vătămări si vătămarea să nu poată fi înlăturată decât 
prin anularea actului. Însă, recurentul nu identifică existenţa sau producerea unei vătămări care să nu 
poate fi înlăturată decât prin anularea actului, având in vedere că nu suntem în prezenţa unei nulităţi 
absolute. 
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II. In ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, prin care se susţine că instanţa de 
fond nu a aplicat în mod judicios dispoziţiile art.24 şi următoarele din Legea nr.554/2004, ci a făcut 
aplicarea disp.art.19, nu poate fi primit. Instanţa a calificat pretenţiile solicitate ca fiind despăgubiri, 
raportat la existenţa in cauză a hotărârii judecătoreşti anterioare de obligare la eliberarea in termenul 
legal a certificatului de urbanism. 
 
 III. În legătură cu ultimul motiv de recurs, se reţine următoarele: 

Potrivit art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004 „dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea 
publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un 
alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi 
irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în 
cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii”. 
 În speţă, recurenta-reclamantă a solicitat obligarea pârâţilor la plata despăgubirilor în temeiul 
art.24 alin.2 din Legea nr.554/2004 ca urmare a neexecutării în termen a dispoziţiilor sentinţei civile 
nr.1028/06.06.2008, emisă în dosarul nr.2178/118/2008  rămasă irevocabilă ca urmare a respingerii 
prin decizia nr. 514/20.10.2008 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa. 
 Prin sentinţa civilă nr.1028/06.06.2008 s-a dispus obligarea pârâtului la emiterea 
certificatului de urbanism solicitat sub nr.13906/06.12.2007, în termen de 5 zile de la rămânerea 
irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, fiind stabilită şi o amendă în caz de neexecutare de 20% din 
venitul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere începând cu data termenului stabilit 
pentru executarea hotărârii. 
 Această sentinţă civilă a rămas irevocabilă ca urmare a respingerii recursului prin decizia 
nr.514/20.10.2008, însă aplicarea menţiunii „irevocabilă” s-a realizat abia la 24.08.2011, prin 
încheierea din acea dată, în dosarul nr.2178/118/2008, fiind parcursă ulterior şi procedura îndreptării 
erorii materiale. 
 Certificatul de urbanism solicitat prin cererea 13906/06.11.2008 a fost emis la 06.11.2008 la 
scurt timp de la expirarea termenului prevăzut în sentinţa civilă nr. 1028/06.06.2008 şi cu mult timp 
înainte de aplicarea menţiunii „irevocabilă”, dar şi a încheierii de îndreptare a erorii materiale. 
 În atare situaţie, pentru aplicarea sancţiunii despăgubirilor pentru fiecare zi de întârziere, 
reclamanta trebuie să facă dovada prejudiciului suportat, în conf.cu art.24 alin.2 din Legea nr. 
554/2004, pentru perioada de la expirarea termenului de îndeplinire a obligaţiei şi până la emiterea 
efectivă.  
 În speţă, recurenta nu a făcut dovada prejudiciului suportat pentru perioada 27.10.2008 - 06.11.2008 
nici în faţa instanţei de fond, nici a celei de recurs. 
 Susţinerea recurentei conform căreia certificatul de urbanism a fost eliberat cu o întârziere de circa 7 
luni şi ca atare i-a cauzat prejudicii este neîntemeiată, întrucât obligaţia de eliberare a certificatului de 
urbanism a fost stabilită prin sentinţa civilă nr. 1028/2008, iar în raport cu aceasta se calculează perioada de 
întârziere. 
 Pierderea suferită în perioada 27.10.2008-11.11.2008 nu poate fi avută în vedere la stabilirea 
prejudiciului solicitat de recurentă. 
 Pentru aceste considerente, în baza art.312 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca nefondat. 
 

103. Suspendare executare act administrativ. Îndeplinirea cumulativă a condițiilor 
cerute de Legea nr. 554/2004. 
 

Art. 14, 15 din Legea nr. 554/2004 
Recomandarea nr. R (89) 8 

 
Art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 reglementează posibilitatea de suspendare a executării unui act 

administrativ, atât înainte de a se solicita anularea actului considerat vatămător, cât şi odată cu cererea de 
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anulare a actului, dreptul unei persoane de acces la justiţie în condiţiile stabilite de legiuitor neputând fi 
îngrădit, fiind garantat de Constituţie. 

Conform Recomandării nr. R (89) 8, autoritatea jurisdicţională chemată să decidă măsuri de protecţie 
provizorie trebuie să ia în apreciere ansamblul circumstanţelor şi intereselor prezente; asemenea măsuri pot 
fi acordate în special în situaţia în care executarea actului administrativ este de natură să producă pagube 
grave, dificil de reparat şi în cazul în care există un argument juridic aparent valabil referitor la 
nelegalitatea respectivului act. 

Suspendarea executării actelor administrative reprezintă o situaţie de excepţie la care judecătorul 
specializat poate să recurgă atunci când sunt îndeplinite condiţiile Legii nr. 554/2004. 

Atât textul Legii nr. 554/2004, cât şi Recomandarea nr. R (89) 8, vorbesc despre existenţa unui 
argument juridic aparent valabil, un argument care să nu necesite administrarea de probe şi care să nu aibă 
legătură cu săvârşirea sau nu a faptei (cu fondul cauzei, care pentru a fi dezlegat impune administrarea de 
probe). 

 
Decizia civilă nr. 441/CA/17.04.2014 

                           Dosar nr. 8619/118/2013 
 

         Prin cererea adresată Tribunalului Constanta – Secţia de Contencios Administrativ, înregistrata 
sub nr.  8619/118/2013, reclamanta [...], in contradictoriu cu pârâta Casa  Judeţeană  de Asigurări de 
Sănătate Constanta, a  solicitat  pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună suspendarea 
executării actelor administrativ fiscale reprezentate de decizia de impunere nr. 2810.1/03.06.2013, 
respectiv nr. 2810.3/03.06.2013. 
  În fapt, arata reclamanta că prin actele administrative în  discuţie a fost stabilită obligaţia de 
plata a sumei de 37536 lei cu titlu de contribuţie aferenta veniturilor din activităţi independente 
pentru anii 2008 -2011, respectiv  28067 lei accesorii aferente. Împotriva actelor administrativ 
fiscale a promovat contestaţie înregistrată sub nr. 8043/22.07.2013. 
  Apreciază că în mod eronat au fost stabilite in sarcina sa obligaţiile de plata  întrucât  pentru 
perioada  analizata persoanele fizice care aveau încheiate  contracte de munca nu aveau obligaţia de 
plată a unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, iar punerea in executare a celor 
doua decizii este de natură a îi aduce grave prejudicii materiale. 
 Precizează că pentru perioada de referinţă a încasat venituri împreună cu soţul său din 
închirierea unui număr de 5 imobile aflate în patrimoniul său, iar legislaţia  fiscală  în domeniul 
cedării  folosinţei bunurilor impunea numai  plata impozitului pe venit şi cu titlu de excepţie plata 
contribuţiilor  sociale către FNUASS. 
  Invocă în susţinere dispoziţiile art. 257 al.2 din Legea nr.95/2006, apreciind că  perioada 
avută în vedere de deciziile contestate se încadra in excepţiile prevăzute de alin.2 al art. 257 din 
legea 95/2006, realizând  venituri din  salarii. 
  In dovedirea condiţiei  privind existenta cazului bine justificat, invoca  faptul ca au fost 
aplicate în mod eronat dispoziţiile fiscale referitoare la  interpretarea  sintagmei venituri din  cedarea 
folosinţei bunurilor respectiv venituri  din activităţi independente, în condiţiile în care al.2 al. art. 61 
a fost introdus  începând cu anul 2010. 
  Relativ la condiţia pericolului iminent, invocă posibilitatea punerii in executare  a celor două 
titluri care pot conduce la crearea unei situaţii financiare dificile şi imposibilitatea îndeplinirii 
obligaţiilor asumate prin contractele de închiriere, respectiv de credit. 
  În drept au fost invocate disp. art. 14 din  legea 554/2004, iar în susţinere au fost ataşate, in 
copie, înscrisuri. 
  Pârâta a depus întâmpinare prin care a invocat pe cale de excepţie  inadmisibilitatea 
introducerii cererii motivat de faptul că deşi contestaţia formulată împotriva deciziilor de impunere a 
fost soluţionată prin decizia nr. 4357/20.08.2013 şi comunicata la data  de 23.08.2013, acest act nu a 
fost atacat in termen de 60 de zile, astfel ca suspendarea ar înceta de drept. 
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   Pe fond solicită respingerea cererii invocând în susţinere faptul că reclamanta a realizat pe 
lângă veniturile  din salarii, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate şi raportate de ANAF 
în categoria venituri din activităţi  independente pentru care avea obligaţia legală de a declara și 
achita contribuţia de asigurări de sănătate conform prevederilor art. 215 alin.3, art. 257 alin.2 lit. b şi 
art. 257 alin.3 din legea 95/2006. Pentru perioada  2008-2009 veniturile din cedarea  folosinţei 
bunurilor sunt calificate ca venituri din activităţi independente prin OPANAF nr. 2333/2007 prin 
care se aproba Procedura privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea 
folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de 
închiriere/subînchiriere. Pentru anul 2010 veniturile din cedarea folosinţei bunurilor au fost 
asimilate cu veniturile independente potrivit art. 61 al.1 și alin.2 din Codul Fiscal. 
  In drept au fost invocate disp. art.  205 cod procedură civilă și ale Legii nr. 554/2004, iar in 
apărare au fost ataşate, in copie, înscrisuri. 

Prin sentinţa civilă nr.4753/18.12.2013 s-a respins  excepţia inadmisibilităţii şi s-a admis 
cererea de suspendare, dispunându-se suspendarea executării deciziilor de impunere nr. 
2810.1/03.06.2013 şi 2810.3/03.06.2013 emise de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 
Constanţa, până la soluţionarea pe fond a cauzei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
Prin Deciziile de impunere nr. 2810.1/03.06.2013, respectiv 2810.3/03.06.2013, a fost 

stabilită în sarcina  contestatoarei obligaţia de plată  a sumei de  37536 lei  cu titlu de contribuţii la 
FNUASS şi accesorii in suma de 28067 lei, pentru perioada 2008-2011. 

 Contestatoarea a formulat contestaţie administrativă împotriva  titlului de creanţă reprezentat 
de decizia de impunere,  asupra căreia  intimata a  dispus în sensul respingerii prin Decizia  nr. 
4357/20.08.2013. 

 In referire la excepţia inadmisibilităţii  formulării cererii de suspendare, instanţa apreciază 
asupra caracterului neîntemeiat, prin prisma motivelor invocate  în susţinere şi temeiul de drept 
indicat, fiind admisibilă calea urmată de parte pentru valorificarea  drepturilor sale. 
 Procedând la analizarea  cererii de suspendare Tribunalul reţine că în speţă a fost  făcută 
dovada consemnării cauţiunii stabilită în sarcina contestatoarei  prin încheierea de la termenul din 
22.11.2013, potrivit art. 215 c.proc. fiscală. 

Dispoziţiile art. 14 al Legii nr.554/2004, la care art. 15 alin. 2 din aceeaşi lege face trimitere, 
consacră posibilitatea suspendării executării actului administrativ „în cazuri bine justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente”.  

Cazurile bine justificate constau, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) din legea 
contenciosului administrativ în „împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură 
să creeze o îndoială serioasă în privinţa actului administrativ”, iar paguba iminentă în „prejudiciul 
material  viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi 
publice sau a unui serviciu public. 

Reprezentând operaţiunea juridică de întrerupere provizorie a efectelor actului administrativ, 
suspendarea executării acestuia apare astfel ca un instrument procedural eficient prin care se asigură 
persoanelor o protecţie jurisdicţională vremelnică. Având însă în vedere principiul executării din 
oficiu a actului administrativ, care derivă din prezumţiile de legalitate, autenticitate şi veridicitate ale 
acestuia, suspendarea actului administrativ apare în acelaşi timp ca o situaţie de excepţie, care 
determină punerea în balanţă a interesului social cu cel personal, reţinerea priorităţii unuia dintre 
aceste interese fiind subsumată principiului legalităţii. 

Legiuitorul intern nu a definit conţinutul cazului bine justificat, acestuia putându-i-se 
circumscrie existenţa unui argument juridic aparent valabil cu privire la nelegalitatea actului 
administrativ contestat, conform principiului consacrat în plan european prin Recomandarea nr. 
R(89)8 adoptată de Comitetul de Miniştri din cadrul Consiliului Europei la 13.09.1989 referitoare 
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la protecţia jurisdicţională provizorie în materie administrativă, de care judecătorul naţional trebuie 
să ţină seama, prin prisma calităţii României de membră a Consiliului Europei. 

În situaţia de speţă se reţine existenţa cazului bine justificat pentru suspendarea actului 
administrativ, rezultând o îndoială evidentă asupra prezumţiei de legalitate a acestuia. 

Fără a analiza susţinerile reclamantei relativ la nelegalitatea deciziei de impunere întrucât s-
ar antama fondul cauzei având ca obiect anularea acesteia, instanţa reţine asupra existenţei 
contractului individual de munca al reclamantei valabil pentru perioada de referinţa, dar si aspectul 
derulării unui număr de 5 convenţii de închiriere, prin  raportare la disp. art. 257 din legea 95/2006, 
respectiv art. 61 din Codul Fiscal si OPANAF nr. 2333/2007 prin care se aproba  Procedura  privind 
declararea și stabilirea  impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizare din 
derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/ subînchiriere,  aspecte  care, in 
aprecierea instanţei, se circumscriu unor argumente juridice aparent valabil cu privire la 
nelegalitatea actelor administrativ fiscale contestate. 

  În ceea ce priveşte condiţia privind prevenirea unei „pagube iminente”, instanţa a reţinut şi 
definiţia la nivel comunitar dată acestei noţiuni, prin Recomandarea sus-menţionată. Astfel, prin 
acest act juridic european s-a statuat că executarea imediată şi integrală a actelor administrative 
contestate sau susceptibile de a fi contestate poate cauza persoanelor, în anumite circumstanţe, un 
prejudiciu ireparabil, pe care echitatea îl impune a fi evitat, în măsura posibilului. Printre principiile 
menţionate în Recomandare referitoare la suspendarea executării unui act administrativ, ca măsură 
de protecţie jurisdicţională provizorie, se regăseşte şi cel conform căruia autoritatea jurisdicţională 
chemată să decidă o atare măsură trebuie să aprecieze ansamblul circumstanţelor şi intereselor 
prezente. Se arată că astfel de măsuri pot fi acordate în special în situaţia în care executarea actului 
administrativ este de natură să producă pagube grave, dificil de reparat. 

Susţinerile reclamantei privind prejudiciul ce urmează să se producă (constând în iminenţa 
executării) raportate la cuantumul obligaţiei fiscale stabilite în sarcina sa reprezintă un motiv 
suficient şi concludent pentru a considera întrunită cerinţa analizată mai sus.  
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta CASA DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE CONSTANŢA, care a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică, invocând 
prevederile art.488  Cod proc. Civilă şi art. 14 alin. 4 din Legea nr.554/2004. 
 Prin recursul formulat solicită admiterea acestuia şi modificarea în tot a sentinţei civile 
menţionate în sensul respingerii cererii de chemare în judecată formulată de [...] pentru următoarele 
motive: 

Se apreciază că cererea este inadmisibilă în raport de prevederile art. 14 alin. 1 din legea nr. 
554/2004. 

Deşi contestaţia formulată împotriva deciziilor de impunere a fost soluţionată prin decizia nr. 
4357/20.08.2013 şi comunicată la data de 23.08.2013, acest act administrativ jurisdicţional nu a fost 
atacat la instanţa de fond în termen de 60 de zile; şi chiar dacă instanţa ar considera că s-ar impune 
suspendarea executării, aceasta ar înceta de drept.  

În concluzie, solicită respingerea cererii de suspendare a executării actului administrativ 
fiscal ca inadmisibilă.  

Cu privire la fondul cauzei se arată următoarele: 
Instanţa de fond a reţinut că prin cazuri bine justificate se înţelege „împrejurările legate de 

starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa actului 
administrativ".  

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) teza finală din Norma metodologică privind stabilirea 
documentelor justificative pentru dobândirea calităţi de asigurat, respectiv de asigurat fără plata 
contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor 
datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobată prin Ordinul 617/2007 „Decizia de impunere poate fi emisă de organul 
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competent al CAS în baza informaţiilor primite pe bază de protocol de la ANAF", aşa cum s-a 
procedat şi în acest caz, veniturile realizate de contestator fiind raportate şi calificate de ANAF ca 
venituri din activităţi independente. 

Dna [...] a realizat, pe lângă veniturile din salarii, venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
calificate şi raportate le ANAF în categoria venituri din activităţi independente pentru care avea 
obligaţia legală de a declara şi de a achita contribuția de asigurări sociale de sănătate, conform 
prevederilor art. 215 alin. 3, art. 257 alin. 2 lit. b şi art. 257 alin. 3 lin Legea nr. 95/2006. 

În conformitate cu art. 61 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare până la 
data de 13.10.2009, „veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în 
natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, 
uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi *dependente*." Pentru 
perioada 2008 - 2009 veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt calificate ca venituri din 
activităţi independente prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 2333/2007 prin care se aprobă 
Procedura privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 
realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere. 

În ceea ce priveşte anul 2010, în conformitate cu art. 61 alin. 1 şi alin. 2 din Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare la zi: „(1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt 
veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, 
obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi 
independente. (2) Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din 
derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu 
anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le 
supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. În aplicarea acestei reglementări 
se va emite ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală." 

Prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 2333/2007 s-a aprobat Procedura privind declararea şi 
stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui 
număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere. La pct. 3 din această Procedură se 
prevede: „Persoanele fizice care realizează venituri în condiţiile de la pct. 1 stabilesc venitul net, în 
sistem real, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităţi independente şi conduc 
contabilitatea în partidă simplă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal." 

În drept se invocă art. 14 din legea nr. 554/2004, art. 488 C.pr.civ. 
Intimata depune concluzii scrise prin care solicită respingerea recursului. 
Recursul a fost respins pentru următoarele considerente: 
Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare a executării actelor 

administrative : 
Art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 reglementează posibilitatea de suspendare a executării 

unui act administrativ, atât înainte de a se solicita anularea actului considerat vatămător cât şi odată 
cu cererea de anulare a actului, dreptul unei persoane de acces la justiţie în condiţiile stabilite de 
legiuitor neputând fi îngrădit, fiind garantat de Constituţie. 

Prevederile Codului de procedură fiscală în materie de suspendare fac trimitere la regulile 
generale stabilite prin legea contenciosului administrativ, impunând în plus obligaţia de plată a unei 
cauţiuni. În speţă această cauţiune a fost achitată, aşa cum a reţinut instanţa de fond, faptul nefiind 
contestat. 

Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea 
unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a 
autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună 
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suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În 
cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de 
zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate”. 

Teza finală a acestui articol nu înlătură dreptul unei persoane care se consideră vătămată prin 
emiterea unui act administrativ de a cere suspendarea actului (inadmisibilitatea fiind o imposibilitate 
legală de a se utiliza calea aleasă) ci reglementează încetarea de drept a măsurii suspendării în 
împrejurări stabilite. Ca urmare, pentru ca încetarea măsurii să fie constatată, este necesar ca anterior 
să fie pronunţată suspendarea executării în condiţiile art. 14. În cazul în care recurenta consideră că 
intimata nu s-a conformat cerinţelor textului legal, are posibilitatea să solicite a se constata 
intervenită încetarea suspendării. Intervenţia cazului reglementat de art. 14 teza ultimă nu face 
inadmisibilă cererea de suspendare, fiind evident din text că este necesar ca anterior să se fi 
pronunţat suspendarea executării actului administrativ pentru a se constatat încetarea de drept a 
acestei măsuri. 

Fondul cauzei: 
Potrivit art. 14 alin. 1 din legea nr. 554/2004 “în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea 

unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau 
a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună 
suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În 
cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, 
suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate”. 

Art. 2 lit. ş) şi t) defineşte cazul bine justificat şi paguba iminentă astfel: 
- pagubă iminentă - prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea 

previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public; 
 - cazuri bine justificate - împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură 

să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrative. 
Condiţiile cerute de lege trebuie să fie îndeplinite cumulativ. 
Conform Recomandării nr. R (89) 8, autoritatea jurisdicţională chemată să decidă măsuri de 

protecţie provizorie trebuie să ia în apreciere ansamblul circumstanţelor şi intereselor prezente; 
asemenea măsuri pot fi acordate în special în situaţia în care executarea actului administrativ este de 
natură să producă pagube grave, dificil de reparat şi în cazul în care există un argument juridic 
aparent valabil referitor la nelegalitatea respectivului act. 

Se constată astfel că recomandarea a fost transpusă în prevederile legii contenciosului 
administrativ, suspendarea unui act administrativ putându-se dispune doar în cazuri bine justificate  
şi în prezenţa unei pagube iminente. 

Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, de unde rezultă principiul executării 
din oficiu. A nu executa acte administrative care sunt emise în baza legii echivalează cu a nu 
executa legea. 

Din acest motiv, suspendarea executării actelor administrative reprezintă o situaţie de excepţie 
la care judecătorul specializat poate să recurgă atunci când sunt îndeplinite condiţiile Legii nr. 
554/2004. 

Atât textul Legii nr. 554/2004, cât şi Recomandarea nr. R (89) 8, vorbesc despre existenţa unui 
argument juridic aparent valabil, un argument care să nu necesite administrarea de probe şi care să 
nu aibă legătură cu săvârşirea sau nu a faptei (cu fondul cauzei care pentru a fi dezlegat impune 
administrarea de probe). 

Susţinerile din cuprinsul cererii de recurs presupun administrarea de probe, respectiv 
soluţionarea în fond a cauzei. 

Aşa cum corect a reţinut prima instanţă fără a intra în cercetarea fondului, aparenţa dreptului 
este în favoarea reclamantei intimate, instanţa sesizată cu cercetarea legalităţii actului administrativ 
fiscal urmând să analizeze aspectele  invocate de către recurentă: reglementarea obligaţiei, aplicarea 
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legii în timp, forţa juridică a actelor care prevăd obligaţia, încadrarea reclamantei în prevederile 
legale în funcţie de numărul de contracte de închiriere încheiate.  

În ceea ce priveşte „paguba iminentă”, se constată că recurenta nu critică cele reţinute de către 
instanţa de fond. 

 
104. Suspendare executare act administrativ. Neîntrunirea cumulativă a condițiilor de 

admisibilitate prevăzute de lege. 
 

Art.14 din Legea 554/2004 
Art.249 NCPC 

 
Referitor la examinarea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art.14 alin.1 din Legea 

nr.554/2004, se reţine că legiuitorul a sugerat a fi necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii pentru 
admisibilitatea cererii: 

- „cazul bine justificat” şi,   
- „prevenirea unei pagube iminente”,  

cu menţiunea că trebuie să analizeze o astfel de situaţie ce este determinată de executarea actului 
administrativ atacat şi pe care ar produce-o. 
 Existenţa unui „caz bine justificat” poate fi reţinută dacă, din împrejurările cauzei, ar rezulta o 
îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate, de care se bucură actele administrative, emise 
în baza şi în vederea executării legii, în speţă, nefăcându-se dovada îndeplinirii acestei condiţii imperative, 
impusă de legiuitor, deoarece nu rezultă o „îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate de 
care se bucură actul administrativ” atacat, atât timp cât analiza nu relevă cu puterea evidenţei că la 
emiterea actului administrativ fiscal ar fi fost nesocotite prescripţiile legale în materie, nefiind relevante 
aspectele invocate de recurentă, referitoare la situaţia litigioasă ce vizează raporturile dintre SC [...] SRL şi 
lichidatorul judiciar [...]. 
 ”Paguba iminentă” este definită de dispoziţia cuprinsă în art.2 lit.s din Legea 554/2004, ca fiind un 
„prejudiciu material viitor, dar previzibil, cu evidenţă”– care ar determina „perturbarea previzibilă gravă” 
a funcţionării societăţii. 
 Deci, suspendarea executării actului administrativ nu se impunea cu evidenţă, câtă vreme 
reclamanta nu a dovedit întrunirea cumulativă a celor două condiţii prescrise de lege, iar actul administrativ 
se bucură de prezumţia de legalitate şi este el însuşi titlu executoriu, neexecutarea fiind contrară unei bune 
ordini juridice, într-un stat de drept cu o democraţie constituţională. 

 
Decizia civilă nr. 678/CA/12.06.2014 

                           Dosar nr. 9706/118/2013 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal şi 
înregistrată sub nr. 9706/118/15.11.2013, reclamanta SC „[...]” SRL – prin administrator [...], a 
chemat în judecată pe pârâta DGRFP GALAŢI prin AJFP CONSTANŢA, solicitând instanţei ca 
prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

- suspendarea executării actului administrativ – decizie privind anularea, din oficiu, a 
înregistrării în scop de TVA nr.253590/11.10.2013, până la soluţionarea în fond a contestaţiei 
administrative formulate, respectiv a acţiunii în anularea deciziei, ce urmează a fi dedusă judecăţii 
instanţei de contencios administrativ şi fiscal, cu motivaţia în esenţă că i-a fost comunicată la data de 
17.10.2013 decizia a cărei suspendare o solicită, deoarece administratorului societăţii i-a fost trecută 
în cazier o atragere a răspunderii într-o procedură de insolvenţă pentru o altă societate, apreciind că 
în cauză sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.14 din Legea nr.554/2004, respectiv:  
existenţa „cazului bine justificat” şi „prevenirea unei pagube iminente”. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 444/11.02.2014 Tribunalul Constanţa a dispus respingerea ca  
nefondată a acţiunii, reţinând în esenţă că, în speţă,  suspendarea executării actului administrativ nu 
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se impune cu evidenţă, câtă vreme reclamanta nu a dovedit întrunirea cumulativ a celor două 
condiţii impuse de lege, respectiv „ cazul bine justificat” şi „prevenirea unei pagube iminente”. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs - recurenta reclamantă SC CONTEST SRL, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 488 
pct.6 şi pct.8 NCPC, coroborat cu art.14 din Legea nr.554/2004,  cu următoarea motivaţie, în 
esenţă: 

„Greşit instanţa de fond a motivat soluţia pe considerente străine cauzei, respectiv că nu 
există un <caz bine justificat> şi o <paguba iminentă>", instituind la rang de drept absolut 
legalitatea actului administrativ fără să ia în considerare criticile aduse, care sunt de natură a nu 
prejudeca fondul cauzei cu privire la legalitatea actului administrativ, ci a certifica legitimitatea 
cererii de suspendare a efectelor acestui act, până la soluţionarea pe cale administrativă şi, ulterior, 
judecătorească a legalităţii actului administrativ. 

Susţine recurenta reclamantă că nu a antamat fondul cauzei, cum în mod greşit instanţa de 
fond a reţinut, mai ales că a demonstrat cu înscrisuri că demarase la acel moment procedura 
plângerii prealabile instituită de dispoziţiile Legii nr. 554/2004, ci a evidenţiat aspecte care justificau 
cererea de suspendare atât din analiza de legalitate a deciziei, cât mai ales din perspectiva efectelor 
acesteia.  

Apreciază recurenta că, din considerentele sentinţei, rezultă clar o contradicţie în motivare, 
instanţa de fond reţinând iniţial că a antamat fondul, ca mai apoi să revină şi să aprecieze că însăşi 
doctrina a statuat că „existenţa unui caz bine justificat poate fi reţinută doar dacă ar rezulta o 
puternică îndoială asupra prezumţiei de legalitate", partea respectând practica judiciară în materie 
privind imposibilitatea de a anatama fondul cauzei – legalitatea actului administrativ. 

În aceste condiţii, apreciază recurenta ca fiind îndeplinite condiţiile cerute de art.14 din 
Legea nr.554/2004 privind suspendarea executării actului administrativ unilateral, întrucât se află în 
situaţia unui caz bine justificat, urmare faptului că acesta este reprezentat de împrejurarea potrivit 
căreia organul administrativ a emis Decizia fără a ţine cont de o situaţie litigioasă existentă, de 
natură a infirma temeiul care a stat la baza emiterii ei. 

S-a omis a se avea în vedere, arată recurenta, faptul că în prezent există mai multe litigii de 
natură a demonstra prematuritatea emiterii prezentului act atacat, criticile vizând nelegalitatea din 
punct de vedere al procedurii de consemnare în cazierul fiscal, precum şi al consemnării, înainte ca 
intimata să intre în posesia hotărârii care reprezintă baza deciziei fiscale. 

„Greşit instanţa de fond nu a dat eficacitate probelor administrate care demonstrau fără 
drept de tăgadă <previzibilitatea cu evidenţă> a pagubei” şi  „Greşit instanţa de fond a interpretat 
atât situaţia faptică reclamată cât şi probele administrate”, pentru că în ceea ce priveşte „paguba 
iminentă”, opinează recurenta reclamantă că aceasta a fost demonstrată prin înscrisurile depuse la 
dosarul cauzei, care evidenţiau situaţia economică a societăţii şi relaţiile contractuale în care era 
angajată şi, nu în ultimul rând, numărul de angajaţi a căror situaţie privind locul de muncă devenea 
incertă prin efectele actului administrativ atacat.  

Astfel, susţine recurenta, a fi arătat în petitul acţiunii că se încearcă prevenirea unei pagube 
iminente. 

a) Societatea recurentă are în prezent în derulare o serie de contracte intracomunitare care ar 
pune–o în imposibilitate de a le onora, cu efecte dezastruoase asupra posibilităţii de a mai exista pe 
piaţă şi de a mai putea să-şi achite salariile către angajaţi; 

b) In condiţiile în care nu s-ar dispune suspendarea, ar fi în situaţia de fi obligaţi să sisteze 
achitarea datoriilor către stat şi chiar să introducă societatea în insolventă; 

c) O admitere a contestaţiei sau a acţiunii în anulare a deciziei după anularea înregistrării în 
scopuri TVA şi radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari, ar rămâne doar o soluţie la nivel 
declarativ, fără ecouri asupra activităţii societăţii recurente, deoarece odată întreruptă relaţia cu 
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partenerii externi, nu mai poate fi continuată, societatea având toate celelalte obligaţii bugetare 
achitate, nefiind un rău platnic. 

Prin urmare, anularea înregistrării în scopuri TVA ar pune societatea în imposibilitatea totală 
de desfăşurare a activităţii, cel puţin pe perioada lămuririi situaţiei administratorului, situaţie ce ar 
avea consecinţe importante atât de ordin social, la nivelul angajaţilor, cât şi asupra viitorului 
societăţii. 

Insă, potrivit jurisprudenţei CEDO, dreptul de a practica o activitate pentru care sunt 
autorizaţi în mod legal şi îşi achită dările, constituie un „bun" în sensul art. 1 al CEDO, atât 
Constituţia României, cât şi Convenţia CEDO garantând ocrotirea dreptului de proprietate asupra 
„bunului" prin exercitarea sa, iar nu prin neexercitare, noţiune ce include şi dreptul de a presta o 
activitate câştigată, autorizată în baza unei proceduri legale. 

Totodată, susţine recurenta că şi în situaţia în care acţiunea se va admite pe fond, prejudiciul 
suferit de recurenta reclamantă nu va mai putea fi reparat în totalitate şi nici executarea cu adevărat 
"întoarsă", aspecte urmare cărora solicită admiterea recursului, cu consecinţa casării hotărârii 
recurate şi, rejudecând, admiterii cererii ca fondată. 

Examinând cauza sub aspectul şi în limitele motivelor de casare arătate şi a probatoriul 
administrat în considerarea dispoziţiilor cuprinse în art.249 NCPC, Curtea constată că 
instanţa de fond a făcut o aplicare corectă a dispoziţiilor de drept material şi, având în vedere 
că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, apreciază că în cauză sunt 
aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 
alin.1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare 
invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Astfel, urmează a se reţine că instanţa a fost investită de reclamanta SC „[...]” SRL – prin 
administrator [...], cu acţiunea având ca obiect: 

- suspendarea executării actului administrativ – decizie privind anularea, din oficiu, a 
înregistrării în scop de TVA nr.253590/11.10.2013, până la soluţionarea în fond a 
contestaţiei administrative formulate, respectiv a acţiunii în anularea deciziei, ce urmează a fi 
dedusă judecăţii instanţei de contencios administrativ şi fiscal, 

cu motivaţia expusă în esenţă. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 444/11.02.2014 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 
acţiunea, acestea fiind condiţiile în care a fost dedus judecăţii prezentul recurs, astfel că, reluând 
asupra motivelor de recurs, Curtea reţine: 

În referire la motivul de recurs privind „Greşit instanţa de fond a motivat soluţia pe 
considerente străine cauzei, respectiv că nu există un <caz bine justificat> şi o <paguba 
iminentă>", văzând şi dispoziţiile art.496 alin.1 NCPC, Curtea apreciază în sensul respingerii ca 
nefondat a acestui motiv de recurs, deoarece: 

Curtea reţine, în esenţă, că cererea reclamantei s-a întemeiat pe dispoziţiile art.14 alin.1 din 
Legea 554/2004, care prevăd că: „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube 
iminente, după sesizarea în condiţiile art.7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii 
ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente, să dispună 
suspendarea executării  actului  administrativ unilateral, până la pronunţarea instanţei de fond”, 
astfel că apare ca fiind de netăgăduit necesitatea examinării îndeplinirii condiţiilor de 
admisibilitate a cererii. 

Aşa fiind, Curtea constată a se afla în situaţia de a examina condiţiile de ordin procedural 
pentru admisibilitatea cererii, ca de altfel şi cele de ordin material, ce privesc temeiul de fapt al 
suspendării, ce sunt cuprinse în conţinutul art.14 din Legea 554/2004, reţinând: 

În această fază procesuală, pentru admisibilitatea cererii, având ca obiect suspendarea 
executării actului administrativ, Legea nr.554/2004 condiţionează luarea măsurii de îndeplinirea 
cumulativă a unor condiţii, după cum urmează: 
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1)   - abordarea judecăţii; 
2)   - depunerea unei cauţiuni; 
3) - luarea măsurii prin examinarea condiţiilor de admisibilitate impuse de dispoziţiile 

art.14 din Legea 554/2004. 
Materialul probator administrat în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art.249 NCPC, face 

dovada îndeplinirii cumulative parţiale a sus-menţionatelor condiţii de admisibilitate impuse de 
lege, odată ce:  

1) - reclamanta a înţeles a promova acţiune, înregistrând contestaţie împotriva actului 
administrativ în considerarea dispoziţiilor art.207 din OG nr.92/2003; 

2) - s-a făcut dovada depunerii cauţiunii în cuantumul stabilit de instanţă în sumă de 1000 
lei, cu recipisa de consemnare CEC BANK nr.1161457/1 din 21.01.2014. 

3) - faţă de sus-menţionatele reţineri, reluând asupra admisibilităţii cererii dedusă judecăţii, 
Curtea procedează la examinarea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art.14 alin.1 din 
Legea nr.554/2004, reţinând că prin folosirea în conţinutul textului de lege sus-arătat, a sintagmelor 
„cazuri bine justificate” şi „prevenirea unei pagube iminente”, legiuitorul a sugerat a fi necesară 
îndeplinirea cumulativă a două condiţii pentru admisibilitatea cererii: 

- „cazul bine justificat” şi,   
- „prevenirea unei pagube iminente”,  

cu menţiunea că trebuie să analizeze o astfel de situaţie ce este determinată de executarea actului 
administrativ atacat şi pe care ar produce-o. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că: 
Măsura suspendării solicitată de reclamantă, nu se justifică prin existenţa în cauză a unor 

„cazuri bine justificate, ca împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să 
creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ” şi în care sunt invocate 
argumente juridice aparent valabile cu privire la nelegalitatea actului, astfel cum se prevede în art.2 
alin.1 lit.”t” din Legea 554/2004. 
 Cu alte cuvinte, existenţa unui „caz bine justificat” poate fi reţinută dacă, din împrejurările 
cauzei, ar rezulta o îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate, de care se 
bucură actele administrative, emise în baza şi în vederea executării legii, în speţă, nefăcându-se 
dovada îndeplinirii acestei condiţii imperative, impusă de legiuitor, deoarece nu rezultă o 
„îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură actul 
administrativ” atacat, atât timp cât analiza nu relevă cu puterea evidenţei că la emiterea actului 
administrativ fiscal ar fi fost nesocotite prescripţiile legale în materie, nefiind relevante aspectele 
invocate de recurentă, referitoare la situaţia litigioasă ce vizează raporturile dintre SC [...] SRL şi 
lichidatorul judiciar [...]. 
 Că reţinerile instanţei de fond sunt legale şi temeinice, apreciază Curtea a rezulta din însuşi 
faptul că în interpretarea dispoziţiilor legale menţionate, constant doctrina administrativă a statuat că 
îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a cererii de suspendare a executării actului administrativ 
trebuie realizată de judecător „ fără o interpretare restrictivă a temeiurilor de fapt care justifică 
suspendarea, pentru că altfel scopul măsurii nu mai poate fi atins”, stabilind însă, în egală măsură, 
şi faptul că pornind de la „prezumţia de legalitate care domină întregul drept administrativ, 
instanţele trebuie să aprecieze cu obiectivitate aparenţa de ilegalitate şi să hotărască suspendarea 
actului, cu mare atenţie, şi numai în acele cazuri în care ea se impune cu evidenţă”. 

Aşa fiind, reţine Curtea că, în speţă, nu au fost produse dovezi în sensul art.249 NCPC, 
potrivit căruia:”cel ce face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de 
cazurile anume prevăzute de lege” din care să rezulte că este îndeplinită cea dintâi condiţie 
prevăzută de textul de lege sus-citat - „caz bine justificat” , suspendarea neimpunându-se cu 
evidenţă. 
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Totodată, Curtea reţine că în procedura consacrată de art.14 din Legea nr.554/2004, aşa 
după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond, nu se poate antama fondul cauzei, 
aspectele ce ţin de legalitatea actului administrativ trebuind a fi analizate numai în cadrul 
contestaţiei administrative, în procedura jurisdicţiei speciale consacrate de OG.nr.92/2003, respectiv 
în cadrul acţiunii în anulare dedusă spre soluţionare instanţei de contencios administrativ. 

Cu alte cuvinte, neantamarea fondului cauzei reprezintă condiţia  „vremelniciei luării 
măsurii”, care la rândul său, apare ca fiind o condiţie de admisibilitate a cererii dedusă judecăţii, 
Curtea reţinând a reieşi din faptul că ea este limitată în timp, până la data soluţionării acţiunii pe 
fond. 
 Chiar dacă, tocmai pentru asigurarea unei protecţii privind o eventuală executare a actului 
administrativ atacat, şi pentru prevenirea unei pagube iminente, ce nu va putea fi reparată, dacă el şi-
ar produce efectele, aspect avut în vedere de  Recomandarea nr.R(89) 8 adoptată de Consiliul de 
Miniştri din cadrul Consiliului Europei la 13.09.1989 referitoare la protecţia jurisdicţională în 
materia administrativă, Curtea apreciază că cererea este nefondată, legiuitorul impunând 
„neprejudecarea fondului”, ca şi condiţie de admisibilitate a cererii. 

În referire la motivul de recurs privind„Greşit instanţa de fond nu a dat eficacitate 
probelor administrate care demonstrau fără drept de tăgadă <previzibilitatea cu evidenţă> a 
pagubei” şi „Greşit instanţa de fond a interpretat atât situaţia faptică reclamată cât şi probele 
administrate”, văzând şi dispoziţiile art.496 alin.1 NCPC, Curtea apreciază în sensul respingerii 
acestor motive de recurs, ca nefondate, deoarece: 

Urmare verificării apărărilor pârâtei, potrivit cu care „Decizia nr.2535590/ 11.10.2013 a 
cărui suspendare a executării a fost solicitată în cauză, a fost emisă în considerarea Sentinţei civile 
nr.610/22.02.2013 pronunţată în dosar nr.3813/118/2009/a1”, irevocabilă prin nerecurare, Curtea 
constată, cum de altfel, legal şi temeinic a constatat şi instanţa de fond, că astfel de argumente nu pot 
fi primite, ele nefiind de natură a modifica concluzia privind existenţa unui „caz bine justificat”, 
precum şi cea a „pagubei iminente”. 
 Astfel, „paguba iminentă” este definită de dispoziţia cuprinsă în art.2 lit.s din Legea 
554/2004, ca fiind un „prejudiciu material viitor, dar previzibil, cu evidenţă”– care ar determina 
„perturbarea previzibilă gravă” a funcţionării societăţii. 

Probatoriul administrat în cauză face dovada neîndeplinirii şi celei de a doua condiţii legale 
pentru luarea măsurii suspendării solicitate, dat fiind lipsa dovezilor privind „iminenţa producerii 
unei pagube în patrimoniul reclamantei”, deoarece „previzibilitatea cu evidenţă” a pagubei poate 
fi stabilită cu luarea în considerare a cuantumului datoriei doar prin raportare la cifra de afaceri a 
contribuabilului – ca principal indicator al puterii sale economice, precum şi a altor indicatori 
economico - financiari, cum ar fi poziţia pe piaţă, situaţia financiară a agentului economic etc., iar în 
cauză cerinţa probaţiunii în acest sens nu a fost suplinită. 
 Concluzionând, în mod legal şi temeinic a reţinut instanţa de fond că suspendarea 
executării actului administrativ nu se impunea cu evidenţă, câtă vreme reclamanta nu a dovedit 
întrunirea cumulativă a celor două condiţii prescrise de lege, iar actul administrativ se bucură de 
prezumţia de legalitate şi este el însuşi titlu executoriu, neexecutarea fiind contrară unei bune ordini 
juridice, într-un stat de drept cu o democraţie constituţională. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, Curtea, reţinând că instanţa de fond  a făcut o 
corectă aplicare şi interpretare a dispoziţiilor legale incidente în cauză, cum nu sunt motive pentru a 
dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.496 alin.1 din NCPC, dispune în 
sensul respingerii recursului, ca nefondat, sub toate aspectele. 
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105. Suspendare executare dispoziție prin care s-a dispus desființarea pe cale 
administrativă a construcțiilor și lucrărilor executate fără autorizație de construire pe terenul 
aparținând domeniului public. 
 

Art. 14, 15 alin. 1 din Legea 554/2004 
Recomandarea nr. R (89) 8 

 
Cererea reclamantului este întemeiată pe dispoziţiile art.15 alin. 1 din Legea 554/2004, care prevăd 

că “suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele 
prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a 
actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la 
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea 
principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond”. 

Cu ocazia soluţionării cererii de suspendare, instanţa nu poate analiza fondul cauzei, împrejurările 
legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii 
actului administrativ trebuind să fie evidente. 

Se apreciază că nu există un motiv  aparent de nelegalitate, obligaţia de demolare fiind dispusă în 
temeiul legii nr. 50/1991 pentru lipsa unei autorizaţii de construire. Art. 33 din lege nu instituie o regulă 
derogatorie, ci doar reglementează modul de aducere la  îndeplinire a măsurii de demolare în cazul în care 
construcţia se află pe un teren aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor, respectiv fără o autorizaţie de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala 
contravenientului. 

 
Decizia civilă nr. 735/CA/19.06.2014 

                           Dosar nr. 8001/118/2013 
 

Prin Încheierea civilă nr. 821/13 martie 2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar nr. 
8001/118/2013 s-a admis cererea de suspendare a executării actului administrativ reprezentat de 
Dispoziţia nr. 1054/18.04.2013 prin care s-a dispus desfiinţarea pe cale administrativă a 
construcţiilor şi lucrărilor executate fără autorizaţie de construire pe terenul aparţinând domeniului 
public al municipiului Constanţa, formulată de reclamanta SC „[...]” SRL în contradictoriu cu 
pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA. 

 Prima instanţă a reţinut următoarele: 
Dispoziţiile art. 14 al Legii nr.554/2004, la care art. 15 alin. 2 din aceeaşi lege face trimitere, 

consacră posibilitatea suspendării executării actului administrativ „în cazuri bine justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente”.  

Reprezentând operaţiunea juridică de întrerupere provizorie a efectelor actului administrativ, 
suspendarea executării acestuia apare astfel ca un instrument procedural eficient prin care se asigură 
persoanelor o protecţie jurisdicţională vremelnică. Având însă în vedere principiul executării din 
oficiu al actului administrativ, care derivă din prezumţiile de legalitate, autenticitate şi veridicitate 
ale acestuia, suspendarea actului administrativ apare în acelaşi timp ca o situaţie de excepţie, care 
determină punerea în balanţă a interesului social cu cel personal, reţinerea priorităţii unuia dintre 
aceste interese fiind subsumată principiului legalităţii. 

În situaţia de speţă s-a reţinut existenţa cazului bine justificat pentru suspendarea actului 
administrativ, rezultând o îndoială evidentă asupra prezumţiei de legalitate a acestuia. 

Prin Dispoziţia nr. 1054/2013 s-a dispus demolarea pe cale administrativă a unei construcţii 
cu destinaţie spaţiu comercial aparţinând reclamantei, edificată pe un teren pentru care are un drept 
de folosinţă în baza unui contract de închiriere. 

Fără a analiza susţinerile reclamanţilor relative la nelegalitatea acestei decizii, întrucât s-ar 
antama fondul cauzei având ca obiect anularea deciziei, instanţa reţine că în raport de probele 
administrate există o îndoială asupra regimului juridic al terenului întrucât Municipiul Constanţa 
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invocă dreptul de proprietate publică, iar D.N.A.R.Z. – Centrul Tehnic Regional 2 Sud est prin 
adresa nr. 4/2014 a arătat că terenul face parte din patrimoniul D.A.D.R. Constanţa. 

Această situaţie se circumscrie unui argument juridic aparent valabil cu privire la 
nelegalitatea actului administrativ contestat în condiţiile în care demolarea s-a dispus conform art. 
33 din Legea nr. 50/1991. 

În ceea ce priveşte condiţia privind prevenirea unei „pagube iminente”, instanţa a  reţinut  şi 
definiţia la nivel comunitar dată acestei noţiuni. Astfel, prin acest act juridic european s-a statuat că 
executarea imediată şi integrală a actelor administrative contestate sau susceptibile de a fi contestate 
poate cauza persoanelor, în anumite circumstanţe, un prejudiciu ireparabil, pe care echitatea îl 
impune a fi evitat, în măsura posibilului. Printre principiile menţionate în Recomandare referitoare 
la suspendarea executării unui act administrativ, ca măsură de protecţie jurisdicţională provizorie, se 
regăseşte şi cel conform căruia autoritatea jurisdicţională chemată să decidă o atare măsură trebuie 
să aprecieze ansamblul circumstanţelor şi intereselor prezente. Se arată că astfel de măsuri pot fi 
acordate în special în situaţia în care executarea actului administrativ este de natură să producă 
pagube grave, dificil de reparat. 

Susţinerile reclamantului privind prejudiciul ce urmează a se produce, imposibilitatea 
realizării obiectului de activitate, imposibilitatea recuperării cheltuielilor efectuate cu modernizarea 
spaţiului comercial în cazul demolării, reprezintă un motiv suficient şi concludent pentru a considera 
întrunită cerinţa analizată mai sus.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie cu următoarea motivaţie:  

Reclamanta nu a înţeles a ataca în procedura contenciosului administrativ documentele 
referitoare la natura juridică a terenului, deşi susţine că adresa R 118671/24.08.2011 nu reflectă 
realitatea în ceea ce priveşte  regimul juridic al terenului pe care se află construcţia. 

Mai mult decât atât, reclamanta nu a înţeles a formula nici plângere împotriva procesului 
verbal de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nr. 135699/8.11.2012 prin care s-a dispus 
complementar şi măsura demolării. 

În aceeaşi linie de idei, nu există depusă la Serviciul Autorizaţii în Construcţii nici cerere 
privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru respectiva construcţie executată pe structură 
metalică. 

Faţă de aceste circumstanţe, susţine că instanţa de fond a apreciat cu prea multă largheţe 
împrejurările supuse atenţiei sale de către reclamantă care, dacă într-adevăr s-ar fi situat pe o poziţie 
fondată legal, nu ar fi întârziat să atace în justiţie şi cumulul de probe la care s-a făcut referire 
anterior şi care fondează punctul  de vedere al recurentei cu privire la situaţia de fapt dedusă 
analizei. 

Este cât se poate de adevărat că în cadrul cererii de suspendare a executării actului 
administrativ instanţa nu a apreciat legalitatea pe fond a acestuia, dar - fie şi numai dacă s-ar fi 
aplecat asupra tuturor circumstanţelor cauzei (iar nu numai asupra celor care profită reclamantei) - 
sigur ar fi trebuit să ajungă la un alt punct de vedere. 

Doar ca şi paranteză, aceeaşi instanţă care a încuviinţat suspendarea provizorie a executării 
actului administrativ încuviinţează şi suspendarea executării actului administrativ, în condiţiile în 
care declaraţia de abţinere (respinsă) se formulează după ce se încuviinţează probatoriile în cauză - 
ceea ce înseamnă că instanţa şi-a spus părerea cu privire la pertinenţa şi utilitatea acestora. De aici şi 
concluzia logică că a analizat fondul cauzei, chiar anterior momentului la care s-a pronunţat pe 
cererea de suspendare a actului administrativ. 

Dar tocmai cu ocazia pronunţării asupra cererii de suspendare a executării actului 
administrativ se uită că deja se pronunţase pe probatoriile necesare cauzei, admiţându-le, nefiind 
permis ca în posesia unor probe cu înscrisuri deja administrate la fond, instanţa să le treacă cu 
vederea, argumentând în sensul că se evită antamarea fondului cauzei. 
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Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
Prin concluzii scrise intimata reclamantă SC [...] SRL a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat, cu menţinerea a hotărârii instanţei de fond.  
          Curtea, examinând actele şi lucrările dosarului din prisma art. 488 alin. 1 punctul 8 NCPC, a 
admis recursul pentru următoarele considerente: 

Cererea reclamantului este întemeiată pe dispoziţiile art.15 alin. 1 din Legea 554/2004, care 
prevede că “suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, 
pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în 
tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului 
administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se 
poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii 
în fond”. 

Potrivit art. 14 alin. 1 din legea nr. 554/2004 “în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea 
unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a 
autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună 
suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul 
în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, 
suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate”. 

Art. 2 lit. ş) şi t) defineşte cazul bine justificat şi paguba iminentă astfel: 
- pagubă iminentă - prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea 

previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public; 
- cazuri bine justificate - împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură 

să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrative. 
Condiţiile cerute de lege trebuie să fie îndeplinite cumulativ. 
Conform Recomandării nr. R (89) 8, autoritatea jurisdicţională chemată să decidă măsuri de 

protecţie provizorie trebuie să ia în apreciere ansamblul circumstanţelor şi intereselor  prezente; 
asemenea măsuri pot fi acordate în special în situaţia  în care executarea actului administrativ este de 
natură să producă pagube grave, dificil de reparat şi în cazul în care există un argument juridic 
aparent valabil referitor la nelegalitatea respectivului act. 

Se constată astfel că recomandarea a fost transpusă în prevederile legii contenciosului 
administrativ, suspendarea unui act administrativ putându-se dispune doar în cazuri bine justificate  
şi în prezenţa unei pagube iminente. 

Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, de unde rezultă principiul executării 
din oficiu. A nu executa acte administrative care sunt emise în baza legii echivalează cu a nu 
executa legea. 

Din acest motiv, suspendarea executării actelor administrative reprezintă o situaţie de excepţie 
la care judecătorul specializat poate să recurgă atunci când sunt îndeplinite condiţiile legii nr. 
554/2004. 

Existenţa unui caz bine justificat poate fi reţinută dacă, din împrejurările cauzei, ar rezulta o 
îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură actele 
administrative emise în baza şi în vederea executării legii. 

Condiţia cazului bine justificat nu este îndeplinită. 
Cu ocazia soluţionării cererii de suspendare, instanţa nu poate analiza fondul cauzei, 

împrejurările legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în 
privinţa legalităţii actului administrativ trebuind să fie evidente. 

În speţă, prima instanţă a apreciat că există o aparenţă de nelegalitate a actului atacat întrucât 
există o îndoială asupra regimului juridic al terenului pe care se află imobilul ce se cere a fi demolat. 

Dincolo de regimul juridic la terenului, dispoziţia atacată menţionează  obligaţia de demolare 
pentru lipsa autorizaţiei de construire, fapt necontestat de către intimată. 
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În consecinţă, se apreciază că nu există un motiv  aparent de nelegalitate, obligaţia de 
demolare fiind dispusă în temeiul legii nr. 50/1991 pentru lipsa unei autorizaţii de construire. Art. 33 
din lege nu instituie o regulă derogatorie, ci doar reglementează modul de aducere la  îndeplinire a 
măsurii de demolare în cazul în care construcţia se află pe un teren aparţinând domeniului public sau 
privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv fără o autorizaţie de desfiinţare, 
fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului. 

Aspectele legate de titularul terenului în funcţie de care se apreciază asupra actelor necesare 
pentru desfiinţarea construcţiei nu pot fi soluţionate decât cu prilejul rezolvării fondului cauzei, 
neavând înrâurire asupra aprecierii aparenţei de legalitate a actului contestat. 

În ceea ce priveşte paguba iminentă, instanţa de recurs apreciază că această condiţie este 
îndeplinită, prin demolarea construcţiei intimatul putând suferi pagube imposibil de recuperat. 

Însă, aşa cum am arătat, cele două condiţii trebuie îndeplinite cumulativ iar în speţă nu s-a 
făcut dovada existenţei unui caz bine justificat. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 496 alin. 2 NCPC, hotărârea atacată a fost casată în 
tot iar după rejudecarea s-a dispus respingerea cererii de suspendare ca nefondată. 

Potrivit art. 543 alin. 1 NCPC, intimatul a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată. 
 

106. Suspendare executare decizie de impunere. Neîndeplinirea cumulativă a condițiilor 
de admisibilitate prevăzute de lege. 

 
Art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 

 
Suspendarea executării actului administrativ este reglementată prin art. 14 şi 15 din Legea nr. 

554/2004, putând fi dispusă numai în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. 
În mod constant doctrina administrativă a statuat că îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a cererii 

de suspendare a executării actului administrativ trebuie realizată de judecător „fără o interpretare restrictivă 
a temeiurilor de fapt care justifică suspendarea, pentru că altfel scopul măsurii nu mai poate fi atins”, 
stabilind însă, în egală măsură şi faptul că, pornind de la „prezumţia de legalitate care domină întregul drept 
administrativ, instanţele trebuie să aprecieze cu obiectivitate aparenţa de ilegalitate şi să hotărască 
suspendarea actului, cu mare atenţie, şi numai în acele cazuri în care ea se impune cu evidenţă”. 

Cererea reclamantei s-a întemeiat pe art.14 alin. (1) din Legea nr.554/2004 care prevede că în cazuri 
bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art.7, a autorităţii 
publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei 
competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei 
de fond. 

 
Decizia civilă nr. 838/CA/20.08.2014 

                           Dosar nr. 1774/118/2014 
 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate 
şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Prin Sentinţa civilă nr.1689/11.06.2014 Tribunalul Constanţa a admis cererea astfel cum a 
fost precizată de  reclamanta SC [...] SA CU SEDIUL ALES PUNCT LUCRU [...], în contradictoriu 
cu pârâtul SPITVBL CONSTANŢA, dispunând suspendarea  Deciziei de Impunere  nr.  
[...]/06.12.2013  a Raportului de Inspecţie Fiscală nr. [...]/06.12.2013 şi a Dispoziţiei privind 
măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. [...]/13.12.2013, până la pronunţarea instanţei 
de fond. 

Împotriva acestei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor art.485, art.486 şi art.488 Cod de 
procedură civilă, a declarat recurs pârâtul SPITVBL CONSTANŢA. care a criticat soluţia 
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pronunţată de instanţa de fond pentru nelegalitate, susţinând că în mod greşit s-a reţinut că  sunt 
îndeplinite cele doua condiţii prevăzute de art.14 din Legea nr.554/2004, respectiv cazul bine 
justificat si paguba iminentă. 

In ceea ce priveşte prima condiţie, cazul bine justificat, apreciază că întregul raţionament al 
instanţei de fond în admiterea cererii de suspendare s-a bazat doar pe argumente vizând cele două 
rapoarte de reevaluare/evaluare la imobilele deţinute de [...] SA. 

Unele împrejurări de fapt ce au stat la baza pronunţării soluţiei au fost greşit reţinute de către 
instanţă, iar textele legale incidente au fost interpretate cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor 
de drept material, încadrându-se motivului de recurs prevăzut de dispoziţiile art.488 alin.1 pct.8 Cod 
proc. civ. 

Astfel cum au susţinut şi în faţa instanţei de fond contestatoarea a depus Declaraţia fiscală nr. 
SI7288/28.02.2013 însoţită de Raport de reevaluare la data de 31.12.2012 prin care încunoştiinţa 
organul fiscal cu privire la noile valori de inventar ale tuturor imobilelor deţinute în proprietate, 
valori care au fost actualizate cu indicele de inflaţie conform HG 1553/13.12.2003. 

La momentul declarării noilor valori, inspecţia fiscală era în desfăşurare astfel că raportat şi 
la dispoziţiile art. 105 alin. 1 Cod proc. fiscală conform cărora „(1) Inspecţia fiscală va avea în 
vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice care sunt relevante pentru 
impunere.". 

Organul fiscal a analizat toate declaraţiile contribuabilului raportat la valoarea de piaţă a 
spaţiilor similare şi a dispus efectuarea unei expertize evaluatorii, în baza art. 55 alin. 1 teza I Cod 
proc fiscală "(1) Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal are dreptul să apeleze la 
serviciile unui expert pentru întocmirea unei expertize." 

Mai mult, s-a comunicat SC [...] SA atât numele expertului desemnat să efectueze expertiza, 
anterior demarării lucrărilor, cât şi Rapoartele întocmite, conform Adresei S94447/04.12.2013 prin 
remiterea acestora către contribuabil în data de 09.01.2014 conform art. 44 alin. 2 Cod proc fiscală. 

Aşadar, expertizele efectuate în cursul inspecţiei fiscale sunt în concordanţă cu dispoziţiile 
legale, contribuabilul având posibilitatea să dea lămuriri expertului desemnat. 

Într-adevăr, contribuabilul a întocmit un raport de reevaluare a clădirilor deţinute în 
proprietate în anul 2012, însă acestea au avut ca metodă de evaluare actualizarea valorii de inventar 
a acestora în raport de rata de inflaţie, fără a se corela această metodă cu valoare reală (de piaţă a 
imobilului respectiv) şi fără a se utiliza şi o a doua metodă de evaluare, aşa cum impun: 

reglementările ANEVAR (standardele de evaluare). Prin urmare, aplicându-se defectuos o Imetodă 
de evaluare, s-a ajuns la un rezultat viciat, irelevant pentru scopul întocmirii \ respectivului raport de 
evaluare. 

În privinţa oportunităţii „Evaluării", vă rugăm să observaţi că potrivit legislaţiei aplicabile, 
respectiv cap. 3 Cod procedură fiscală, organul fiscal, în determinarea stării de fapt fiscale, are 
prerogativa de a administra şi aprecia probele ori de câte ori consideră necesar. 

Prin Dispoziţia privind măsuri stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. [...] din 
13.12.2013, SPIT VBL Constanţa a stabilit obligativitatea înregistrării în contabilitate a noilor 
valorii de inventar asupra imobilelor evaluate. 

Impozitul pe clădiri datorat pentru cele două imobile a fost calculat pornindu-se de la valorile 
de inventar concluzionate prin Raportul de evaluare întocmit de expertul ANEVAR numit în cursul 
inspecţiei fiscale, ca probă în stabilirea situaţiei de drept fiscale a contribuabilului. În mod evident, 
acest raport de evaluare a fost întocmit ulterior raportului de reevaluare efectuat de [...] SA (reţinut 
de Tribunalul Constanţa), iar valoarea de inventar a clădirii pe care acesta reevaluare a concluzionat-
o este de 2.098.040 lei pentru [...], prin comparaţie cu valoarea de 956.031,94 lei, ce constituie 
concluzia raportului de evaluare întocmit de către petentă. 

Mai arată recurenta că pentru o imagine mai fidelă asupra situaţiei de fapt,  imobilul în cauză 
este un hotel clasificat 3*, având suprafaţă construită de 2173,32 mp, situat pe [...] (în zona centrală 
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a Constanţei). Prin urmare, raportând valoarea din raportul de evaluare depus de contribuabil la 
suprafaţa clădirii, se ajunge la o valoare de 440 lei/mp construit, valoare care nu poate fi apreciată ca 
fiind măcar plauzibilă. 

În ceea ce priveşte baza legală pentru efectuarea operaţiunii de reevaluare, arătă că aceasta 
este constituită în principal de HG 1553/2003. Conform art. 1, alin. 2 din acest act normativ, "(2) 
Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează în vederea determinării valorii juste a acestora, 
ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când 
valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă." 

Or, operaţiunea efectuată la cererea reclamantei în data de 31.12.2012, şi denumită de către 
aceasta "Raport de reevaluare" poate fi considerat orice, dar nu "determinarea valorii juste a 
imobilului". 

Se poate concluziona astfel că, atât prin prisma legislaţiei în vigoare, cât şi în urma unei 
interpretări strict lingvistice a termenului, esenţa operaţiunii de reevaluare este tocmai corelarea 
valorii contabile (impozabile) cu valoarea de piaţă (reală) a respectivei clădiri. 

Prin urmare, apreciază  recurenta că, diferenţa semnificativă între rezultatele celor două 
operaţiuni de reevaluare nu se constituie într-o aparenţă de nelegalitate a actelor administrative a 
căror suspendare se solicită, ci, din contra, subliniază caracterul vădit netemeinic al pretenţiilor 
reclamantei. 

În ceea ce priveşte susţinerile reclamantei bazate pe caracterul nelegal al actelor 
administrative rezultând din refuzul de a acorda acesteia reducerea cu 50% a sumei reprezentând 
impozitul pe clădire aferent imobilului [...] (Staţiunea Mamaia), deşi acest aspect nu a fost reţinut de 
către instanţa de fond în motivarea sentinţei, apreciază potrivit a face următoarele clarificări, 
grăitoare cu privire la aparenţa de drept a actelor ce fac obiectul cererii de suspendare, astfel : 

Prin decizia irevocabilă nr. 1066/CA/13.10.2011 pronunţată în dosarul 8727/118/2009 al 
Curţii de Apel Constanţa, au fost anulate decizia de impunere şi raportul de inspecţie fiscală pe care 
le-au emis cu privire la acelaşi imobil al reclamantei, apreciindu-se că aceasta beneficia de reducerea 
impozitului pe clădiri cu 50% pe motiv că desfăşura activitate sezonieră (respectiv maxim 6 luni pe 
an). Prin decizia respectivă s-a stabilit (cu putere de lucru judecat) modul de calcul al termenului de 
6 luni. 

Începând cu anul 2012 însă, datorită unei modificări a Codului Fiscal, acordarea reducerii cu 
50% a impozitului pe clădiri a fost condiţionată de desfăşurarea activităţii în aceste clădiri cel puţin 
6 luni pe an. În consecinţă, păstrând acelaşi mod de calcul, pentru clădirile pentru care se acorda 
reducerea până la 31.12.2011, ducă această dată facilitatea nu mai era aplicabilă.         

După algoritmul stabilit prin hotărâre judecătorească irevocabilă, în [...], în anul 2012, nu s-a 
desfăşurat activitate de cazare mai mult de 3 luni. Veniturile din cazare realizate de societate au fost 
făcute prin intermediul [...] şi nu [...]. 

Societăţile despre care se susţine că ar fi gestionat utilizarea [...] în anii 2012 şi 2013, în baza 
unor contracte de asociere în participaţiune, nu au declarat niciuna venituri din cazare, evident, 
neachitând taxa hotelieră. 

2. In ceea ce priveşte condiţia iminenţei prejudiciului (decurgând din posibilitatea executării 
actului), solicită a se avea în vedere cuantumul sumei (respectiv 10.660 lei) reţinută a fi de plată în 
sarcina reclamantei, raportat la patrimoniul acesteia, constituit din două hoteluri şi alte trei clădiri, 
pentru care reclamanta recunoaşte a fi datorată o sumă de 36.526 lei anual, cu titlu de impozit pe 
clădiri. 

Aşadar, îndeplinirea cumulativă a celor două condiţii, respectiv prevenirea pagubei iminente 
şi cazul bine justificat prin raportare la prezumţia de nelegalitate a actului administrativ, nu este 
îndeplinită. În opinia sa, niciuna din aceste două condiţii nu este îndeplinită. 

Interpretarea potrivit cu care asupra legalităţii actului administrativ există o îndoială 
evidentă, doar raportat la stabilirea de către organul fiscal a unei valori mai mari decât cea declarată 
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de [...], atâta vreme cât este de esenţa inspecţiei fiscale verificarea şi stabilirea în mod corect a 
obligaţiilor datorate de contribuabil, este generată de interpretarea greşită a normelor de drept. 

În drept,  au fost invocate dispoziţiile art.483 alin. 1, 486- 488, 490 C.proc.civ., art. 14 din 
Legea 554/2005, art. 215 alin. 2 C. proc. fiscală, precum şi pe toate textele de lege invocate în 
prezenta cerere. 

Analizând cauza sub aspectul motivului de casare invocat, Curtea constată că recursul este 
fondat. 

Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, care la rândul său se bazează pe 
prezumţiile autenticităţii şi veridicităţii, fiind el însuşi titlu executoriu. Însă principiul legalităţii 
actelor administrative presupune atât ca autorităţile  administrative  să nu încalce legea, cât şi ca 
toate deciziile lor să se întemeieze pe lege. El impune, în egală măsură, ca respectarea acestor  
exigenţe de către autorităţi să fie în mod  efectiv asigurată. 

Prin urmare, în procesul  executării din oficiu a actelor administrative trebuie asigurat un 
anumit echilibru, precum şi  anumite garanţii de echitate pentru particulari, întrucât acţiunile  
autorităţilor publice nu pot fi  discreţionare, iar legea trebuie să furnizeze individului o protecţie 
adecvată împotriva arbitrariului. 

Tocmai de aceea suspendarea executării actelor  administrative trebuie considerată ca fiind, în 
realitate, un  eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de 
judecată pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atât timp cât  autoritatea 
publică sau judecătorul se află  în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efecte asupra celor 
vizaţi. 

În considerarea celor două principii incidente în materie – al legalităţii actului şi al executării 
acestuia din oficiu -  suspendarea executării  constituie însă o situaţie de excepţie, aceasta putând fi 
dispusă numai în cazurile şi în condiţiile  expres prevăzute de lege. 

În plan intern, suspendarea executării actului administrativ este reglementată prin art. 14 şi 15 
din Legea nr. 554/2004, putând fi dispusă numai în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei 
pagube iminente 

În interpretarea dispoziţiilor legale menţionate, constant doctrina administrativă a statuat că  
îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a cererii de suspendare a executării actului administrativ 
trebuie realizată de judecător „fără o interpretare restrictivă a temeiurilor de fapt care justifică 
suspendarea, pentru că altfel scopul măsurii nu mai poate fi atins”, stabilind însă, în egală măsură şi 
faptul că, pornind de la „ prezumţia de legalitate care domină întregul drept administrativ, instanţele 
trebuie să aprecieze cu obiectivitate aparenţa de ilegalitate şi să hotărască suspendarea actului, cu 
mare atenţie, şi numai în acele cazuri în care ea se impune cu evidenţă”. 

În speţă, Curtea constată că nu sunt întrunite cumulativ cele două condiţii prevăzute de legea 
contenciosului administrativ, iar suspendarea actului nu se impune cu evidenţă. 

Cererea reclamantei s-a întemeiat pe art.14 alin. (1) din Legea nr.554/2004 care prevede că în 
cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art.7, 
a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate 
să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral 
până la pronunţarea instanţei de fond. 
 Cazul bine justificat, în accepţiunea disp.art.2 lit.”t” din Legea nr.554/2004 se configurează 
atunci când împrejurările legate de starea de fapt şi de drept sunt de natură să creeze o îndoială 
serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. Condiţia existenţei unui caz bine justificat este 
îndeplinită în situaţia în care sunt invocate argumente juridice aparent valabile cu privire la 
nelegalitatea actului.  

Îndoiala serioasa asupra legalităţii actului administrativ trebuie să poată fi distinsă cu uşurinţa, 
în urma unei cercetări sumare a aparenţei dreptului, pentru că în cadrul procedurii suspendării 
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executării actelor administrative, pe calea căreia pot fi dispuse numai masuri provizorii, nu este 
permisa o prejudecare a fondului litigiului. 
 În mod constant a statuat literatura de specialitate, în acord cu care s-a conturat şi practica 
jurisprudenţială a instanţei supreme, „ cazul bine justificat nu poate fi argumentat prin invocarea 
unor aspecte care ţin de legalitatea actului administrativ, întrucât acestea vizează fondul care se 
analizează numai în cadrul acţiunii în anulare”.  

Curtea apreciază că instanţa de fond, pe baza înscrisurilor depuse la dosar şi, în limitele 
permise de natura specială a procedurii instituite de art.14 din Legea nr.554/2004, a stabilit greşit că 
în cauză este îndeplinită cerinţa legală a cazului bine justificat, astfel cum este acesta definit în art.2 
alin.(1) lit. t)  deoarece motivele de nelegalitate invocate de către reclamantă, atât prin cererea de 
chemare în judecată cât şi în concluziile scrise, la o examinare sumară, nu sunt apte să creeze o 
îndoială serioasă în privinţa legalităţii deciziilor a căror suspendare se solicită. 

Astfel, fără a analiza legalitatea deciziilor contestate, Curtea apreciază că împrejurările 
concrete de fapt invocate şi în care acestea au fost emise nu sunt de natură a crea  o îndoială serioasă 
în privinţa legalităţii acesteia.  

Aprecierile reclamantei asupra nelegalităţii actelor administrative sub aspectul probelor 
administrate şi al legalităţii compensărilor făcute de pârâtă reclamă administrarea de probe pentru 
dovedirea susţinerilor sale, constituind probleme de substanţă ce implică o analiză complexă a tuturor 
elementelor probatorii, neputându-se concluziona, după o examinare sumară a cauzei, că se creează 
sau nu o îndoială serioasă în privinţa actului administrativ contestat, în sensul prevederilor art. 2 alin. 
1 lit. t din Legea nr. 554/2004. 

A considera altfel înseamnă a prejudeca fondul, o astfel de examinare nefiind  posibilă prin 
raportare la obiectul prezentei cereri. 
 În ceea ce priveşte paguba iminentă Curtea reţine, din perspectiva dispoziţiilor art. 2 lit.ş din 
Legea nr.554/2004, că paguba iminentă nu se prezumă, ea trebuia a fi dovedită de către persoana 
lezată, prin probe concludente. Chiar şi în situaţia în care reclamanta ar fi demonstrat acest fapt se 
reţine că cererea de suspendare nu putea fi admisă deoarece pentru a beneficia de  incidenţa normelor 
invocate mai sus, trebuiau dovedite cumulativ ambele condiţii. 

 Cum în speţă, faţă de argumentele prezentate rezultă că nu s-a probat îndeplinirea cumulativă a 
condiţiilor prevăzute prin textul de lege invocat, Curtea apreciază că hotărârea tribunalului este 
nelegală motiv pentru care în temeiul art.20 din Legea nr. 554/2004 raportat la art.312 din Codul de 
procedură civilă  recursul va fi admis, urmând a fi casată hotărârea recurată şi în rejudecare va respinge 
ca nefondată cererea de suspendare a executării Deciziei de impunere nr. S 95130/06.12.2013, 
Raportului de inspecţie fiscală nr. 595128/06.12.2012 şi a Dispoziţiei privind măsurile stabilite de 
organele de inspecţie fiscală, nr. [...]/13.12.2013. 

 
107. Suspendare executare ordin emis de ISU Dobrogea prin care reclamantul a fost 

trecut în rezervă până la pronunțarea instanței de fond. Producerea de prejudicii de ordin 
material reclamantului prin punerea în executare a actului administrativ a cărui prezumție de 
legalitate este serios pusă la îndoială. 

 
Art.499 NCPC  

Art. 87 din Legea nr.80/1995 
Art. 14 din Legea nr. 554/2004 

Recomandarea nr. R (89) 8/1989 a Comitetului de Miniştri 
 al Consiliului Europei 

 
Suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca fiind, în realitate, un eficient 

instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată pentru a asigura 
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respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atât timp cât  autoritatea publică sau judecătorul se află  
în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efecte asupra celor vizaţi. 

Îndoiala serioasa asupra legalităţii actului administrativ trebuie să poată fi distinsă cu uşurinţă, în 
urma unei cercetări sumare a aparenţei dreptului, pentru că în cadrul procedurii suspendării executării 
actelor administrative, pe calea căreia pot fi dispuse numai masuri provizorii, nu este permisă o prejudecare 
a fondului litigiului. 

În speţă, se regăseşte o asemenea situaţie excepţională, fiind evidentă îndoiala asupra prezumţiei de 
legalitate a actului administrativ a cărui suspendare se solicită, ţinând seama atât de neconcordanţa dintre 
temeiul de fapt şi cel juridic expus în conţinutul ordinului, cât şi din perspectiva  principiului relativităţii 
efectelor  hotărârilor judecătoreşti. 

 
Decizia civilă nr. 842/CA/21.08.2014 

                           Dosar nr. 1313/118/2014 
 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate 
şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Prin Sentinţa civilă nr.1407/15.05.2014 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 
cererea reclamantului [...] de suspendare a executării Ordinului nr.116/14/I-CT din 28.01.2014 emis 
de pârâtul ISU DOBROGEA al JUDEŢULUI CONSTANŢA, prin care a fost trecut în rezervă, până 
la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare. 

Împotriva acestei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor art.485, art.486 şi art.488 Cod de 
procedură civilă, a declarat recurs reclamantul care a criticat soluţia pronunţată de instanţa de fond 
pentru nelegalitate, apreciind că a făcut dovada îndeplinirii cazului bine justificat şi a iminenţei 
producerii unui prejudiciu, astfel: 

Arată recurentul că în cererea dedusă judecaţii şi-a argumentat îndeplinirea condiţiei cazului 
bine justificat motivat de faptul că prin actul administrativ a cărei suspendare a solicitat-o, s-a reţinut 
ca şi temei juridic, dispoziţiile art. 85 alin.l lit. e din Legea nr.80/1995 care prevăd că " Ofiţerii, 
maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezerva sau direct în retragere după caz în 
următoarele situaţii: 

e) când, în urma reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de 
organizare, nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi in alte funcţii sau unităţi, precum şi pentru alte 
motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale." 

A învederat faptul că, deşi la baza emiterii acestui act administrativ în realitate stă sentinţa 
penală, acestă situaţie nu a fost reţinută de legiuitor, în cuprinsul întregului act normativ, nefăcându-
se referire la o situaţie similară cu excepţia cazurilor de condamnare a cadrelor militare.  

Cum funcţionarea instituţiei pârâtei se realizează în temeiul acestui act normativ, cu putere 
superioară, în mod normal actul administrativ emis de autoritate publică şi în regim de putere 
publică trebuie sa se circumscrie în mod obligatoriu dispoziţiilor normelor de reglementare, 
argumentare care vine şi în coroborare cu situaţia învederată potrivit cu care, însăşi Legea nr. 
80/1995 statuează exclusiv că trecerea în rezervă se dispune în cazul cadrelor militare în activitate 
condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executare a 
acesteia, trecerea în rezervă realizându-se în acest caz din oficiu (art. 87 din Legea nr. 80/1995). 

Arată recurentul că nu a fost parte în dosarul penal şi faţă de el nu s-a pronunţat o hotărâre de 
condamnare, emiterea ordinului de trecere în rezervă având la baza o sentinţă penală prin care nu a 
fost condamnat, nu poate fi considerat ca un act administrativ care se bucură de o prezumţie de 
legalitate. 

In atare situaţie consideră că în mod nelegal a reţinut instanţa de fond faptul că "în cauză nu 
există împrejurări legate de starea de fapt şi de drept care să creeze o astfel de îndoială cu privire 
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la actul contestat” precum şi aprecierea acesteia ca "în condiţiile în care ordinul contestat este 
motivat atât în fapt cât şi în drept aparent indicarea şi a dispoziţiilor legale indicate (art. 85 alin.l 
lit. e din Legea nr. 80/1995) în preambulul actului contestat nu este de natură a contura 
nelegalitatea ordinului." 

Însă atâta vreme cât legiuitorul, prin art. 87 din Legea nr.80/1995, stabileşte în mod clar că 
trecerea în rezervă se face numai în cazul cadrelor militare în activitate condamnate prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executare, consideră că încadrarea făcută 
de către pârâtă în cadrul actului administrativ nu este corectă, iar menţionarea art.85 alin.l lit.e din 
Legea nr. 80/1995 nu a reprezentat o simplă înşiruire de acte normative care să legitimeze ordinul de 
trecere în rezerva ca atare.  

In speţă, urmează a se observa că, prin sentinţa penală nr. 808/18.05.2012, pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 6130/1/2009, deşi s-a dispus anularea foilor de 
concurs falsificate pe numele candidaţilor, a procesului - verbal încheiat la data de 21.08.2007 de 
membrii comisiei de examen și aprobat de inspectorul șef cuprinzând rezultatele concursului de 
ocupare a unor posturi de subofiţeri organizat la ISU Dobrogea în perioada 09.07.2007 - 20.08.2007 
numai cu privire la menţiunile referitoare la candidaţii ale căror lucrări au fost falsificate, a tabelelor 
cu rezultatele finale obţinute de candidaţii ale căror lucrări au fost falsificate şi a documentelor 
întocmite cu prilejul încadrării la ISU Dobrogea a candidaţilor ale căror foi de parcurs au fost 
falsificate, nu s-a dispus şi restabilirea situaţiei anterioare comiterii infracţiunii. 

Mai mult, de subliniat este faptul că în cauza ce a format obiectul dosarului nr.6130/1/2009 
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență au deţinut 
calitatea de părţi responsabile civilmente exclusiv în raport de rezolvarea acţiunii civile sub aspectul 
reparării pagubei materiale şi a daunelor morale, potrivit art. 17 din CPP. 

Astfel, reţinerea instanţei de fond a aspectelor privitoare la principiul autorităţii de lucru 
judecat nu poate fi primită prin extrapolarea sentinţei penale şi la situaţii la care instanţa penală, deşi 
a rezolvat latura civilă, nu s-a pronunţat.   

In ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, iminenţa producerii unui prejudiciu, apreciază că 
instanţa nu a analizat aspectul învederat, potrivit cu care în urma trecerii în rezervă, reclamantul nu 
beneficiază de ajutor de şomaj sau de alte forme de protecţie  socială, sens în care urmare a încetării 
raporturilor de muncă este practic fără venituri, aspect  deosebit de prejudiciant pentru el şi familia 
sa, fiind în imposibilitatea însăşi a supravieţuirii.  

Acest aspect reprezintă o atingere clară adusă dreptului la viaţa privată, fără a avea o culpă în 
situaţia penală. Faţă de toate aceste considerente apreciază că s-a făcut dovada îndeplinirii cazului 
bine justificat şi a iminenţei producerii unui prejudiciu, iar sentinţa instanţei de fond este nelegală, 
caz în care solicită să se dispună admiterea prezentului recurs cu consecinţa modificării sentinţei 
instanţei de fond şi suspendării ordinului contestat.  

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 554/2004.  
La primirea cererii de recurs, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, procedând la 

verificarea cererii, conform dispoziţiilor art.490 alin (2) din Noul Cod de procedură civilă, a dispus 
şi comunicarea unei copii a acestei cereri către intimatul pârât, care a depus întâmpinare la dosar 
prin care a  solicitat respingerea recursului. 

Analizând cauza sub aspectul motivului de casare invocat, Curtea constată că recursul 
este fondat. 

Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, care la rândul său se bazează pe 
prezumţiile autenticităţii şi veridicităţii, fiind el însuşi titlu executoriu. Însă principiul legalităţii 
actelor administrative presupune atât ca autorităţile administrative  să nu încalce legea, cât şi ca 
toate deciziile lor să se întemeieze pe lege. El impune, în egală măsură, ca respectarea acestor  
exigenţe de către autorităţi să fie în mod efectiv asigurată. 
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Prin urmare, în procesul executării din oficiu a actelor administrative trebuie asigurat un 
anumit echilibru, precum şi anumite garanţii de echitate pentru particulari, întrucât acţiunile 
autorităţilor publice nu pot fi discreţionare, iar legea trebuie să furnizeze individului o protecţie 
adecvată împotriva arbitrariului. 

Tocmai de aceea suspendarea executării actelor  administrative trebuie considerată ca fiind, 
în realitate, un eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de 
judecată pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atât timp cât 
autoritatea publică sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efecte 
asupra celor vizaţi. 

În considerarea celor două principii incidente în materie – al legalităţii actului şi al executării 
acestuia din oficiu - suspendarea executării constituie însă o situaţie de excepţie, aceasta putând fi 
dispusă numai în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege. 

În plan intern, suspendarea executării actului administrativ este reglementată prin art. 14 şi 
15 din Legea nr. 554/2004, putând fi dispusă numai în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea 
unei pagube iminente. 

În doctrină se apreciază că instanţa care este chemată să decidă măsuri de protecţie 
provizorie trebuie să ia în apreciere ansamblul circumstanţelor şi intereselor prezente. Asemenea 
măsuri pot fi acordate în special în situaţia în care executarea actului administrativ este de natură să 
producă pagube grave, dificil de reparat şi în cazul în care există argument juridic aparent valabil 
referitor la legalitatea actului administrativ. 

Cererea recurentului-reclamant s-a întemeiat pe art.14 alin. (1) din Legea nr.554/2004, care 
prevede că în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în 
condiţiile art.7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, 
persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului 
administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. 

In ceea ce priveşte existenţa unui caz bine justificat, potrivit art.2 lit. t din L.nr.554/2004, 
acesta vizează - ”împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o 
îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ;” 

Curtea apreciază că instanţa de fond, pe baza înscrisurilor depuse la dosar şi, în limitele 
permise de natura specială a procedurii instituite de art.14 din Legea nr.554/2004, a stabilit greşit că 
în cauză nu este îndeplinită cerinţa legală a cazului bine justificat, astfel cum este acesta definit în 
art.2 alin.(1) lit. t) . 

Îndoiala serioasă asupra legalităţii actului administrativ trebuie să poată fi distinsă cu 
uşurinţă, în urma unei cercetări sumare a aparenţei dreptului, pentru că în cadrul procedurii 
suspendării executării actelor administrative, pe calea căreia pot fi dispuse numai măsuri provizorii, 
nu este permisă o prejudecare a fondului litigiului. 

Curtea constată că, în speţă, se regăseşte o asemenea situaţie excepţională, fiind evidentă 
îndoiala asupra prezumţiei de legalitate a actului administrativ a cărui suspendare se solicită, ţinând 
seama atât de neconcordanţa dintre temeiul de fapt şi cel juridic expus în conţinutul ordinului, cât şi 
din perspectiva principiului relativităţii efectelor  hotărârilor judecătoreşti. 

Se va avea în vedere şi faptul că actul administrativ primar al raporturilor juridice dintre 
reclamant şi pârât este ordinul de încadrare în funcţia deţinută, nicidecum rezultatul concursului, act 
care nu a fost revocat/anulat conform legii, continuând să-şi producă efectele juridice. 

Curtea apreciază că din reţinerea existenţei cazului bine justificat decurge şi cea de a doua 
condiţie de admisibilitate, respectiv paguba iminentă, urmare executării Ordinului nr.116/14/I-CT 
din 28.01.2014, astfel cum este definită prin art.2 lit.ş din Legea nr. 554/2004, reprezentând 
prejudiciul material viitor, dar previzibil, cu evidenţă care ar determina o pagubă eminentă ce ar sta 
la baza patrimoniului reclamantului. 
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 Pipăind fondul litigiului, Curtea reţine că prin punerea în executare unui act administrativ, a 
cărui prezumţie de legalitate este serios pusă la îndoială, i se produce reclamantului, în mod 
nejustificat, un prejudiciu iminent, de ordin material deoarece prin încetarea raporturilor de serviciu 
îşi pierde drepturile salariale, cu grave consecinţe de ordin material asupra familiei sale. 

Curte reaminteşte că soluţia instanţei asupra cererii de suspendare a executării trebuie să fie 
în acord şi cu principiile cuprinse în Recomandarea nr. R (89) 8/1989 a Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei către statele membre privind protecţia provizorie în materie de contencios 
administrativ, potrivit cărora măsurile de protecţie provizorie pot fi îndeosebi acordate dacă 
executarea actului administrativ este de natură să cauzeze prejudicii grave, reparabile doar cu 
dificultate, şi sub condiţia existenţei unui caz prima facie, împotriva validităţii actului respectiv, 
precum şi cu Recomandarea nr. 16/2003 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, potrivit 
căreia executarea deciziilor administrative trebuie să ţină cont de drepturile şi intereselor 
persoanelor particulare. 

Concluzionând, pentru considerentele arătate mai sus, în temeiul art.20 din Legea nr. 
554/2004, art.498 al 1 rap. la art.488 pct.8 din NCPC Curtea va admite recursul şi va casa în tot 
hotărârea recurată şi rejudecând în fond cauza va admite cererea reclamantului, urmând ca în 
temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004 să dispună suspendarea executării Ordinului nr.116/14/I-CT 
din 28.01.2014 emis de pârât, până la pronunţarea instanţei de fond. 
 

108. Suspendarea executării actului administrativ până la pronunțarea instanței de 
fond. 
 

Art. 14 din Legea nr. 554/2004  
 

 Cele două condiţii prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004, respectiv cazul bine justificat şi 
paguba iminentă sunt reciproc determinate, în sensul că pericolul producerii unei pagube iminente 
determină cazul bine justificat. 

Sub aspectul pagubei iminente, se are în vedere că în cauză nu s-a dovedit în ce măsură ar fi 
prejudiciat patrimoniul reclamantei sau iminenţa unei paralizări a activităţii sau a insolvenţei societăţii. 

Cu alte cuvinte, paguba ar trebui să constea într-o împrejurare determinată de executarea actului 
administrativ fiscal, iar nu suma de bani care constituie obiectul executării silite. 

Instanţa are doar posibilitatea efectuării unei cercetări sumare a aparenţei dreptului întrucât în 
cadrul procedurii prevăzute  de lege pentru suspendarea executării actului administrativ nu poate fi 
prejudiciat fondul litigiului. 
 

Decizia civilă nr. 361/CA/27.03.2014 
                           Dosar nr. 7943/118/2013 

 
Prin acţiunea  înregistrată  pe rolul Tribunalului Constanţa - secţia contencios administrativ 

şi fiscal sub nr.7943/118/2013 reclamanta SC [...] SRL in contradictoriu cu pârâta SPIT 
CONSTANTA a solicitat suspendarea raportului de inspecţie fiscală sub nr. S 56843/11.07.2013 şi a 
deciziei de impunere nr. S56844/11.07.2013 . 
         Motivând acţiunea, reclamanta învederează că in cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
de art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004. 
        Susţine că în ceea ce priveşte existenta cazului bine justificat, acesta rezida in principal in 
constatările actelor administrative fiscale, constatări care chiar şi la o cercetare sumara sunt in 
contradicţie cu situaţia de fapt şi cu dispoziţiile legale, apreciind că in cauza există o îndoială  
puternică asupra prezumţiei de legalitate a actelor administrative a căror suspendare o solicita. 
           Menţionează că prin sentinţa civilă nr.5206/COM/1.09.2009 pronunţată de  Tribunalul 
Constanta s-a dispus ca aceasta hotărâre să tină loc de contract de leasing imobiliar cu clauza 
irevocabila de vânzare-cumpărare pentru un spaţiu comercial. Apelurile formulate in cauza au fost 
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respinse de Curtea de Apel Constanta iar recursul formulat a fost respins de către ICCJ prin decizia 
nr.4385/15.12.2010. 
          Arata ca SPITVBL i-a comunicat ca devine plătitor de impozit pentru spaţiul comercial in 30 
zile de la data investirii hotărârii judecătoreşti cu formula definitiva si irevocabila. 
           În ceea ce priveşte paguba iminenta arată că iminența producerii prejudiciului este dată de 
începerea executării deciziei de impunere fiscală care constituie titlu executoriu, fiind emisă somaţia 
nr.B 34179/27.08.2013 pentru suma de 156.770 lei. 
          In dovedire a depus inscrisuri. 
          Parata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, arătând că, având in 
vedere disp. art.249 alin.1 Cod fiscal, imobilul a fost dobândit în baza sentinţei civile 
nr.5206/1.09.2009, iar potrivit art.270 8 Cpc in vigoare la momentul pronunţării sentinţei, hotărârile 
din materie comercială  sunt executorii, exercitarea caii de atac a apelului nu suspenda executarea. 
          Cu privire la existenta unui prejudiciu arata ca invocarea unui prejudiciu pur financiar nu 
reprezintă un motiv suficient si concludent  in vederea suspendării actului administrativ fiscal. 
           Prin Sentinţa civilă nr. 4327 din 14 noiembrie 2013, Tribunalul Constanţa a respins 
cererea de suspendare ca neîntemeiată, reţinând în esenţă următoarele :  
 Prin raportul de inspecţie fiscală  nr. S 56843/11.07.2013 s-au stabilit in sarcina reclamantei  
obligaţii suplimentare de plata privind impozitul pe clădiri  in cuantum de 125.662 lei si accesorii in 
valoare de 28.590 lei.  
           In vederea valorificării raportului de inspecţie s-a emis decizia de impunere nr.S 
56844/11.07.2013. 

 Conform art.14 alin.1 „în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, 
după sesizarea, în condiţiile art.7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic 
superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării 
actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana 
vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de 
drept şi fără nici o formalitate” 

  Prin „caz bine justificat”, Legea nr.554/2004 are în vedere, potrivit art.2 lit.t, existenţa unor 
împrejurări legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în 
privinţa legalităţii actului administrativ, iar „paguba iminentă” a fost definită, în art.2 lit.ş din acelaşi 
act normativ, ca fiind prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă 
gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public. Pentru definirea celor două 
condiţii prevăzute de art.14 din Legea nr.554/2004, legiuitorul a ţinut seama şi de principiile la care 
face referire Recomandarea nr.R(89) 8 adoptată de Comitetul de Miniştrii din cadrul Consiliului 
Europei la 13.09.1989, referitoare la protecţia jurisdicţională provizorie în materie administrativă. 

Faţă de dispoziţiile legale invocate anterior, s-a apreciat că suspendarea executării actului 
administrativ este o operaţiune de întrerupere temporară a efectelor unui act administrativ, care 
intervine la cererea părţii interesate. Aceasta este o măsură de excepţie, care se justifică numai dacă 
actul administrativ conţine dispoziţii a căror îndeplinire ar produce consecinţe greu sau imposibil de 
înlăturat în ipoteza în care actul ar fi ulterior anulat prin hotărâre judecătorească. 

 În speţă, s-a apreciat  ca nefiind întrunită niciuna din condiţiile prevăzute de dispoziţiile 
legale citate anterior. 

 Astfel, în ceea ce priveşte paguba iminentă, instanţa  constata că reclamanta nu a făcut 
dovada producerii unei astfel de pagube, aşa cum este aceasta definită de art.2 lit.ş din Legea 
nr.554/2004. Se apreciaza că aspectele invocate de reclamanta constând în aceea că prin executarea 
actului administrativ i se creează un prejudiciu material, fiindu-i afectată activitatea de 
comercializare a  produselor sale, nu sunt de natură să ducă la suspendarea executării actului 
administrativ întrucât, în ipoteza în care se constată, în cadrul acţiunii de fond, că actul este nelegal, 
reclamanta are dreptul la repararea pagubei ce i-a fost cauzată prin emiterea acestuia. 
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           Reţine instanţa de fond, faptul că împotriva reclamantei s-a emis o somaţie de plată  nu 
reprezintă un motiv suficient pentru a se dispune in sensul suspendării actului administrativ fiscal. 
          Referitor la condiţia cazului bine justificat, instanţa constată că motivele invocate de 
reclamantă, reprezintă motive care vizează fondul cauzei şi nu pot fi analizate în cadrul unei cereri 
de suspendare, întrucât aplicarea dispoziţiilor art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004 nu trebuie să 
conducă la o examinare pe fond a legalităţii actelor administrative fiscale a căror suspendare se 
solicită.  

În raport de cele reţinute anterior, având în vedere că în cauză nu au fost  îndeplinite 
condiţiile art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004, instanţa de fond a respins  cererea de suspendare. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC [...] SRL, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie invocând dispoziţiile art. 488 pct. 8 şi urm. Cod pr. Civilă. 

În motivarea cererii de recurs, s-a susţinut că, in cauză, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 modificată, respectiv existența unei contestaţii in condiţiile 
art. 7 din lege, existența unui caz bine justificat, prevenirea unei pagube iminente, precum şi cea 
referitoare la plata cauţiunii in conformitate cu prevederile art. 215 din Codul de procedură fiscală, 
condiţie îndeplinită prin plata sumei de 7000 de lei. 

In cauză sunt îndeplinite toate condiţiile necesare la data introducerii cererii de suspendare. 
In ceea ce priveşte cazul bine justificat, existând o îndoială puternică asupra prezumţiei de 

legalitate a actelor administrative a căror suspendare am solicitat-o, prin prisma motivelor din 
cererea de chemare in judecata. 

In răspunsul R-S 2280/11.01.2010 al SPIT Constanța la adresa depusă de societate la data de 
07.01.2010 prin care se solicita să știe de cand devine plătitoare de impozit pe spaţiul comercial [...], 
se menţionează ca are aceasta calitate „ in 30 de zile de la data investirii hotărârii judecătoreşti cu 
formula definitivă și irevocabilă". 

Respectând termenul legal de depunere a declaraţiei la SPIT, anexând toate hotărârile 
judecătoreşti, inclusiv SENTINŢA CIVILĂ NR. 5206/COM/01.09.2009 pronunţata de către 
Tribunalul Constanța cu menţiunea definitivă și irevocabilă prin care deţinea spaţiul comercial, 
societatea a inceput să plătească impozitul cu data de 1.08.2011, conform declaraţiei de impunere pe 
care a primit-o din partea SPIT. 

Din aceste motive, s-a contestat data de la care s-a făcut calculul impozitului pe spaţiul 
comercial [...] in Proiectul de Raport, considerând corectă data de la care s-a înregistrat la SPIT 
hotărârea definitiva si irevocabila a Tribunalului Constanta, adică 01.07.2011. 

Pentru anul fiscal 2013, s-a susţinut că este eronată impunerea cu 20% din valoarea 
înregistrată la SPIT a spaţiului comercial situat in Constanța, …, magazinul "[...]" CONSTANTA", 
deţinut in baza sentinței civile nr. 5206/COM/01.09.2009 pronunţată de către Tribunalul Constanța, 
rămasă definitivă și irevocabilă la data de 15.12.2010, raportat la prevederile art. 253 alin. 7 din 
Codul Fiscal.  

In acelaşi sens sunt si prevederile art. 2 alin. 2 lit. e din ANEXA l cuprinzând NORME 
privind reevaluarea imobilizărilor corporale din HOTĂRÂREA Nr. 1553 din 18 decembrie 2003 
privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe in 
3nformitate cu care " (2) Nu sunt supuse reevaluării: (...) e) imobilizările corporale evidenţiate in 
conturi în afara bilanţului (...)". 

In cauza, spaţiul comercial situat in Constanta, …, magazinul "[...]" CONSTANȚA", deţinut 
in baza sentinței civile nr. 5206/COM/01.09.2009 pronunţată de către TRIBUNALUL 
CONSTANȚA care tine loc de contract de leasing financiar imobiliar este înregistrat in 
contabilitatea S.C. [...] S.R.L. ca imobilizare corporale evidenţiată în cont în afara bilanţului. 

În mod greşit, organul de control a calculat dobânzi si majorări de întârziere pentru aşa zisa 
diferenţa constatată în minus deoarece in cauza nu exista nici o culpa a reclamantei, în mod evident, 
reclamanta fiind de bună credinţă in îndeplinirea obligaţiilor, potrivit art. 12 din Codul de procedură 
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fiscală potrivit cu care "Relaţiile dintre contribuabili şi organele fiscale trebuie să fie fundamentate 
pe bună-credinţă, în scopul realizării cerinţelor legii". 

In ceea ce priveşte paguba iminentă, aceasta este definită de lege ca fiind prejudiciul material 
viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice 
sau a unui serviciu public. 

De asemenea, cazurile bine justificate sunt acele împrejurări legate de starea de fapt şi de 
drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. 

Cele două condiţii sunt interdependente deoarece numai în prezenţa unui caz bine justificat, 
adică doar atunci când există o îndoială serioasă referitor la legalitatea actului administrativ, se poate 
vorbi de iminenţa unui prejudiciu. 

Iminenţa producerii prejudiciului fiscal este dată de începerea executării deciziei de 
impunere fiscală care constituie titlu executoriu. 

Astfel, s-a emis Somaţia nr. B34179/27.08.2013 pentru suma de 156.770 Iei ceea ce arata 
iminenta executării silite, la dosarul cauzei fiind depuse înscrisuri privind situaţia financiara a 
societăţii rezultata din ultima balanţa contabila. 

Astfel, societatea subscrisa are ca obiect de activitate din 2002 comerţul cu obiecte de arta 
mulară, artizanat, obiecte realizate de artişti plastici romani si obiecte decorative. 

Începând cu anul 2008, din cauza crizei economice și in anii următori, din cauza plăţilor lor 
de leasing imobiliar, conform sentinţei 5206/COM/01.09.2009 de transformare a contractului de 
închiriere intr-unul de contract de leasing, societatea a înregistrat pierderi evidenţiate in ultima 
balanţă de verificare, aferentă lunii septembrie 2013, pierderea totală înregistrată până in septembrie 
2013 ajungând la 803.780,45 1ei, sumă care a fost susţinută din resurse proprii, prin împrumuturi ale 
asociaţilor de la persoane fizice conform contractelor de împrumut in nume propriu, evidenţiate in 
contul 445: 865.560,56Iei. 

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei instanţei de fond prin prisma motivelor de 
recurs formulate de reclamantă se reţin următoarele aspecte de fapt şi de drept: 

Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 modificată în cazuri bine justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente, odată cu sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a 
emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării 
actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond. 
 Cele două condiţii prevăzute de art. 14, respectiv cazul bine justificat şi paguba iminentă 
sunt reciproc determinate, în sensul că pericolul producerii unei pagube iminente determină cazul 
bine justificat. 
 Ca principiu în dreptul administrativ român operează prezumţia de legalitate a actelor 
administrative, care sunt executorii din oficiu, iar instituţia suspendării unui act administrativ 
reprezintă o creaţie legislativă, în baza căreia judecătorul investit cu soluţionarea unei astfel de 
cauze apreciază dacă sunt întrunite cele două condiţii şi vizează posibilitatea suspendării unui act 
administrativ, până la pronunţarea instanţei, dată la care este consfinţită legalitatea sau nelegalitatea 
acestuia. 
 Cele două condiţii prin tonul restrictiv imperativ denotă caracterul de excepţie al măsurii 
suspendării executării actului administrativ, presupunând aşadar dovedirea efectivă a unor 
împrejurări conexe regimului administrativ aplicabil actului atacat care să fie de natură a argumenta 
existenţa „unui caz bine justificat” şi a „iminenţei producerii pagubei”. 

În speţă, se constată că în mod corect instanţa de fond a reţinut că reclamanta nu a făcut 
dovada existenţei cazului bine justificat şi a pagubei iminente având în vedere următoarele aspecte. 

Paguba iminentă în sensul dispoziţiilor art.2 alin. din Legea nr. 554/2004 constă într-un 
prejudiciu material şi previzibil de o anumită gravitate pentru a se putea justifica măsura suspendării 
actului administrativ fiscal. 
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În caz contrar, în materia actelor administrativ fiscale orice executare silită a obligaţiilor 
fiscale ale unei societăţi comerciale ar crea în toate cazurile, prin natura creanţei şi a activităţii 
debitorului fiscal, un prejudiciu material şi previzibil, determinat de lipsirea acestuia de lichidităţi, 
de reducerea volumului de activitate, etc, ceea ce însă contravine intenţiei legiuitorului care a 
consacrat două principii incidente în materie – al legalităţii actului şi al executării acestuia din oficiu 
-  suspendarea executării  constituind o măsură de excepţie, ce poate  fi dispusă numai în cazurile şi 
în condiţiile  expres prevăzute de lege.  

Sub aspectul pagubei iminente, criticile reclamantei sunt nefondate având în vedere că în 
cauză nu s-a dovedit în ce măsură ar fi prejudiciat patrimoniul reclamantei sau iminenţa unei 
paralizări a activităţii sau a insolvenţei societăţii. 

Lipsa lichidităţilor societăţii reclamante nu poate fi reţinută în argumentarea pagubei 
iminente, în condiţiile în care producerea unei pagube trebuie să fie o consecinţă a executării, iar nu 
însăşi executarea actului administrativ atacat, cum corect a reţinut instanţa de fond. 

Cu alte cuvinte, paguba ar trebui să constea într-o împrejurare determinată de executarea 
actului administrativ fiscal, iar nu suma de bani care constituie obiectul executării silite. 

De altminteri, în aprecierea îndeplinirii condiţiei pagubei iminente, Curtea ia în considerare 
consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, 
inclusiv asupra interesului public. 

Critica recurentei reclamante în sensul că nu au fost analizate motivele de nelegalitate a 
deciziei de impunere pentru a se justifica îndeplinirea condiţiei cazului bine justificat, nu poate fi 
reţinută, având în vedere că acestea reprezintă motive vizând fondul cauzei ce exced cadrului 
procesual circumstanţiat prezentului litigiu, nefiind de natură a crea o puternică îndoială asupra 
legalităţii actelor administrative a căror suspendare se solicită, cum corect a reţinut instanţa de fond.  

Instanţa are doar posibilitatea efectuării unei cercetări sumare a aparenţei dreptului întrucât 
în cadrul procedurii prevăzute  de lege pentru suspendarea executării actului administrativ nu poate 
fi prejudiciat fondul litigiului. 

Fără a analiza legalitatea deciziei de impunere a cărei suspendare se cere, Curtea apreciază că 
prin criticile de nelegalitate formulate în procedura prealabilă, raportat la conţinutul deciziei 
contestate, nu este pusă în discuţie legalitatea actului administrativ de o manieră care justifică 
admiterea cererii de suspendare a executării acestuia.   

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea reţinând astfel neîndeplinirea 
condiţiilor prev. de art. 14  din Legea nr. 554/2004, respectiv existenţa cazului bine justificat şi a 
pagubei iminente, apreciază nefondat recursul declarat de reclamantă, urmând a-l respinge în 
temeiul art. 498 alin. 1 C. proc. civ. (Legea nr. 134/2010), menţinând ca legală şi temeinică sentinţa 
instanţei de fond.  
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AACCHHIIZZIIȚȚIIII  PPUUBBLLIICCEE  
 
 
 

109. Contestație împotriva procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor. 
Solicitare anulare procedură de atribuire a contractelor ca urmare a nedepunerii a minimum 
trei oferte. 

 
Art.11 si 13 din Legea nr.101/2006 

Art.29 alin.(9) din Legea nr.51/2006 
 

OUG nr.34/2006 conţine la art.209 dispoziţii privind condiţiile in care se poate dispune anularea 
unei proceduri de atribuire, insa acest act normativ este aplicabil la modul general oricărei proceduri 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice si de servicii, atât timp 
cât nu există norme speciale pentru anumite categorii dintre acestea. 
 In cazul de față insă, legiuitorul a înţeles să instituie, prin Legea nr.51/2006, norme speciale in 
temeiul cărora să se desfăşoare procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de 
utilităţi publice. 
 Prin urmare, in concursul dintre norma generală și cea specială, urmează să se aplice aceasta din 
urmă, potrivit principiului de drept „specialia generalibus derogant ”. 

 
Decizia civilă nr. 134/CA/20.08.2014 

                           Dosar nr. 347/36/2014 
 

Prin Decizia nr.1456/C4/1751 din data de 19.05.2014, Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor a admis contestaţia depusă de SC [...] SRL în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă Comuna Costineşti şi a dispus anularea procedurii de atribuţie. 

Pentru a pronunţa această decizie, organul administrativ jurisdicţional a reţinut 
următoarele:  

Prin contestaţia nr.207/07.05.2014, înregistrată la Consiliu cu nr.14357/08. 05.2014, SC [...] 
SRL, în calitate de operator economic participant la procedura de licitaţie deschisă indicată mai sus 
critică decizia autorităţii contractante de a continua procedura de atribuire în cauză.  

Astfel, la data de 30 aprilie 2014, autoritatea contractantă a procedat la întocmirea 
procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, în care s-a consemnat că, până la termenul 
limită au fost depuse oferte de către doi operatori economici: SC [...] SRL şi SC [...] SRL.  

Au fost declarate închise lucrările şedinţei de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii 
comisiei să analizeze în detaliu ofertele în şedinţele ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin 
documentaţia de atribuire şi cu clarificările precizate la deschidere. Reprezentantul SC [...] SRL a 
solicitat să se facă aplicarea dispoziţiilor art.29 alin. (9) din Legea nr.51/2006, având în vedere că nu 
au fost depuse minim 3 oferte şi să se consemneze această susţinere în procesul-verbal al şedinţei. 

Potrivit art.1 alin.(2) lit.e) din Legea nr.51/2006, serviciile de salubrizare a localităţilor 
reprezintă servicii de utilităţi publice şi intră sud incidenţa dispoziţiilor legii speciale, inclusiv ale 
dispoziţiilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 51/2006. 

Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 (art. 209) reprezintă dreptul comun în ceea ce priveşte 
anularea procedurilor de atribuire, în timp ce art. 29 alin. (9) din Legea nr.51/2006, conţine o normă 
specială pentru serviciile de utilităţi ce fac obiectul Legii nr.51/2006. In concursul dintre norma 
generală şi norma specială, în cazul de faţă, se aplică norma specială, consecinţa fiind anularea 
procedurii de atribuire. 

În opinia petentei, autoritatea contractantă este obligată să dispună această măsură de îndată 
ce constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a evalua un număr de minim 3 oferte. Or, la data 
de 30 aprilie 2014, autoritatea contractantă a constatat că a expirat termenul limită de depunere a 
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ofertelor şi că nu există minim 3 oferte şi, în loc să dispună anularea procedurii, a consemnat în 
procesul-verbal că a procedat la deschiderea ofertelor pentru a analiza ofertele depuse. 

În continuare, petenta menţionează că, în cauza ce a format obiectul dosarului 
nr.1087/57/2013, Curtea de Apel Alba Iulia a decis, la data de 20 ianuarie 2014, că este nelegal actul 
emis de autoritatea contractant care nu a ţinut seama de dispoziţiile art.29 alin.(9) din Legea 
nr.51/2006 şi a dispus continuarea procedurii în condiţiile în care în termenul limită nu au fost 
depuse minim 3 oferte (Decizia nr.207 din 20 ianuarie 2014). 

Prin adresa nr. 8313/1751-C4/09.05.2014, Consiliul a înştiinţat autoritatea contractantă 
despre depunerea contestaţiei de către SC [...] SRL, solicitând punctul de vedere cu privire 
contestaţie şi copia dosarului achiziţiei publice. 

Autoritatea contractantă a transmis documentele necesare soluţionării contestaţiei împreună 
cu punctul său de vedere nr. 2240 din 13.05.2014, înregistrat la Consiliu cu nr.8 din 15.05.2014, 
precizând că, până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv data de 30.04.2014, ora 
09:00, au fost depuse 2 (două) oferte, şi anume:  

- SC [...] SRL - oferta a fost înregistrată la sediul autorităţii contractante sub 
nr.1986/30.04.2014, ora 08:50.  
 -        SC [...] - Filiala Costineşti SRL - oferta a fost înregistrată la sediul autorităţii 
contractante sub nr.1987/30.04.2014, ora 08:52. 

În data de 30.04.2014, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Costineşti, în prezenţa 
membrilor comisiei de evaluare a ofertelor şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai celor două societăţi, 
au fost deschise ofertele depuse. 

Împotriva procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, SC [...] SRL a depus 
contestaţie şi a solicitat anularea procedurii deoarece nu au fost depuse minim 3 oferte, invocând 
prevederile Legii nr. 51/2006. 

Art.29 din Legea nr.51/2006 dispune că: "(8) Procedurile de atribuire a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice sunt: 

a) licitaţia publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul 
de a depune ofertă; 

b) negocierea directă - procedura prin care unităţile administrativ - teritoriale sau, după caz, 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele contractuale, 
inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi. 

(9) Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea 
procedurii de licitaţie publică deschisă. Procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă în urma 
publicării anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicării anunţului, nu au fost depuse 
cel puţin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, delegatarul 
este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, în termen de maximum 60 de zile 
de la data anulării procedurii. 

(10) Procedura de negociere directă se aplică numai dacă, după repetarea procedurii de 
licitaţie conform prevederilor alin. (9), nu a fost posibilă desemnarea unui câştigător. La procedura 
de negociere directă au dreptul să participe numai ofertanţii care au depus oferte la procedurile de 
licitaţie organizate şi derulate conform prevederilor alin. (9). 

(11) Procedura de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat urmează regimul 
juridic prevăzut de Legea parteneriatului public-privat nr.178/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(12) Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi 
publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) se stabileşte în baza procedurii – cadru privind 
organizarea, desfăşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi 
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publice, elaborată de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport 
public local."  

În alin. (12) se face trimitere la Hotărârea nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru 
privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi 
publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Articolul 2  din  Hotărârea  nr. 717/2008  dispune  că   "prezenta procedură cadru stabileşte 
etapele şi modul de organizare şi derulare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi a serviciului public de alimentare cu energie termică”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (12) din Legea nr. 51/2006, pe site-
ul A.N.R.S.C. există supus dezbaterii publice proiectul de Procedură cadru privind organizarea, 
derularea şi atribuirea contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice.  

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 prevede la art. 13 alin. (3) că 
"Procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţii deliberative ale unităţilor administrativ 
teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor  de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare."  

În consecinţă, autoritatea contractantă consideră că procedura prevăzută în forma actuală a 
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, lege care face trimitere la aplicarea 
procedurii specifice prevăzute de OUG nr.34/2006, asigură cadrul legal pentru atribuirea prin 
contractelor de delegare a gestiunii pentru serviciile specifice serviciului de salubrizare. 

Totodată, autoritatea contractantă arată că a transmis, la adresa de e-mail [...](@)anrsc.ro, 
domnului [...] – Director Direcţia Reglementări, Licenţe, Preţuri, Tarife, din cadrul A.N.R.S.C, o 
solicitare a unui punct de vedere cu privire la legislaţia care se aplică pentru atribuirea contractului 
de delegare prin concesiune având ca obiect servicii de salubrizare. În răspunsul primit pe e-mail se 
indică OUG nr.34/2006. 

Analizând documentele existente la dosarul cauzei, Consiliul a constatat următoarele:  
Pentru atribuirea contractului de concesionare având ca obiect „Delegarea gestiunii prin 

concesiune a unei părţi a serviciului de salubrizare al comunei Costineşti", Comuna Costineşti, în 
calitate de autoritate contractantă, a iniţiat procedura licitaţie deschisă prin publicarea în SEAP a 
anunţului de concesionare nr.2434 din 28.02.2014, odată cu care a postat şi documentaţia de 
atribuire. Cu ocazia deschiderii celor două oferte depuse, autoritatea contractantă a întocmit 
procesul-verbal nr.2000 din 30.04.2014. Nemulţumită de faptul că autoritatea contractantă a refuzat 
să anuleze procedura de atribuire (fiind depuse doar două oferte) SC [...] SRL a formulat prezenta 
contestaţie, solicitând anularea procedurii de atribuire. 

Criticile contestatoarei formulate împotriva deciziei autorităţii contractante de a continua 
procedura de atribuire a contractului mai sus denumit, deşi au fost depuse doar două oferte au fost 
considerate de Consiliu întemeiate. Consiliul are în vedere că obiectul contractului supus achiziţiei 
este Delegarea gestiunii prin concesiune a unei părţi a serviciului de salubrizare al comunei 
Costineşti, activitate ce se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităţilor coroborate cu cele ale Legii nr.51/2006. 

În conformitate cu dispoziţiile art.11 din Legea nr.101/2006,  
(1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 51/2006, prin 

următoarele modalităţi: 
a) gestiune directă; 
b) gestiune delegată. 
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(2) Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la 
nivelul fiecărei localităţi/sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi în conformitate cu 
prevederile Legii nr.51/2006. 

De asemenea, dispoziţiile art.13 din Legea nr.101/2006 prevăd: (1) Organizarea gestiunii, 
funcţionării şi exploatării serviciului de salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, 
se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006 şi ale prezentei legi. 

Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe 
activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3). 

Procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006. 

Din conţinutul prevederilor legale mai sus citate reiese fără dubiu că atribuirea contractelor 
de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor se face cu respectarea atât a 
prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cât şi a Ordonanţei de 
urgenţă a a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. În referire la acest aspect 
dispoziţiile art.29 alin.(9) din Legea nr.51/2006 prevăd; Delegatarul are obligaţia de a atribui 
contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitaţiei publică deschisă. 
Procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunţului de participare la 
licitaţie au fost depuse cel puţini 3 oferte si cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. 
În cazul în care, în urma publicării anunţului, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte sau criteriile de 
eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi,  delegatarul este obligat să anuleze 
procedura şi să organizeze o nouă\ licitaţie, în termen de maximum 60 de zile de la data anulării 
procedurii. 

Cum dispoziţiile art. 29 alin. (9) din Legea nr.51/2006 sunt imperative în sensul că procedura 
de atribuire se poate finaliza doar dacă s-au depus cel puţin trei oferte şi cel puţin trei ofertanţi 
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, autoritatea contractantă avea obligaţia de a anula procedura de 
atribuire, fiind depuse doar două oferte. Aceste dispoziţii constituie norme speciale în raport eu cele 
cuprinse în OUG nr. 34/2006 şi trebuie aplicate în mod prioritar. 

În sensul celor mai sus reţinute, Consiliul a apreciat că, deşi invocarea de către autoritatea 
contractantă a unui proiect de procedură - cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea 
contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, aflat 
în dezbatere publică pe site-ul ANRSC este lipsită de relevanţă în soluţionarea cauzei de faţă.  

Pe de o parte, procedura se derulează în baza legislaţiei existente în vigoare la acest moment, 
respectiv Legea nr.51/2006 şi OUG nr 34/2006 şi nu a unui proiect de act normativ aflat în 
dezbatere publică. Pe de altă parte, procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea 
contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, este 
un act normativ emis în aplicarea Legea nr 51/2006, motiv pentru care acesta nu poate depăşi 
limitele impuse de lege. Din aceste considerente, chiar şi acest proiect de procedură-cadru prevede 
la art. 44 şi 60 obligaţia anulării procedurii de atribuire dacă nu s-au depus cel puţin trei oferte. 

Luând în considerare aspectele de fapt şi de drept evocate, în temeiul dispoziţiilor art.278 
alin.(2) şi (6) din OUG nr.34/2006, cu modificările la zi, Consiliul a admis contestaţia formulată de 
SC [...] SRL, în contradictoriu cu Comuna Costinesti, şi a dispus anularea procedurii de atribuire. 
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Împotriva acestei decizii a formulat plângere reclamanta COMUNA Costinești, 
solicitând admiterea plângerii, modificarea Deciziei CNSC nr. 1456/C4/1751 din data de 
19.05.2014; respingerea contestaţiei formulată de SC [...] SRL. 

În motivarea plângerii reclamanta a criticat decizia emisă de CNSC, arătând că: 
Prin Anunţul de participare nr.2434 publicat in S.E.A.P. la 28.02.2014, autoritatea contractanta 

a iniţiat o procedura de Licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de concesiune având ca 
obiect "Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parţi a serviciului de salubrizare al comunei 
Costineşti", Cod CPV: [...], Servicii de curăţare şi măturare a străzilor; CPV: 90620000-9 Servicii de 
deszăpezire, estimate valoric la 7.228.326,06 lei, fără TVA. 

Procedura a fost organizată în temeiul prevederilor art. 18 (1) lit "a" coroborat cu art. 222 (2) 
din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, coroborată cu Hotărârea 
nr.71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in 
OUG nr. 34/2006. 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin 
adresa nr. 210681 /19.05.2014 comunică că, în speţă se aplică procedura pentru atribuirea 
contractului prevăzut de OUG nr. 34/2006, finalizată cu încheierea unui contract de delegare a 
gestiunii în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, sub aspectul regimului juridic aplicabil şi a 
stabilirii modalităţii de realizare a serviciului. 
 Consideră că, in mod greşit, s-a reținut în decizia CNSC că dispoziţiile ar. 29 alin. 9 din 
Legea nr. 51/2006 constituie norme speciale în raport cu cele cuprinse în OUG nr. 34/2006 şi că 
procedura se poate finaliza doar dacă s-au depus cel puţin trei oferte şi cel puţin trei ofertanţi 
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. 

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 prevede la art. 13 alin. 3 că: 
"Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrative-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările si completările 
ulterioare, şi ale OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare". 

Art. 29 pct. 12 din Legea nr. 51/2006 prevede că: 
„Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi 

publice definite la art. 1 alin. 2 lit "a-g" se stabileşte în baza procedurii-cadru privind organizarea, 
desfăşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, 
elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobata prin hotărâre  a Guvernului. În cazul serviciului de transport 
public local prevăzut la art.1 alin. 2 lit. "h", atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face 
în baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind 
serviciile de transport public local” 

În aplicarea acestui text nu a fost emisă până în prezent Hotărârea de Guvern care să 
reglementeze organizarea procedurii de licitaţie pentru delegarea serviciilor de salubrizare. 

Alin.12 al art.29 din Legea nr. 51/2006 stabileşte aplicabilitatea dispoziţiilor OUG nr. 
34/2006 doar pentru anumite categorii de utilităţi publice, respectiv doar pentru cele prevăzute la art. 
1 alin. 2 lit "a-g". 

Pe de altă parte, titlul OUG nr. 34/2006 este "Ordonanţa de Urgență privind atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii", iar la art. 1 din acest act normativ se prevede că: "Prezenta ordonanţă de 
urgenţă reglementează regimul juridic al contractului de achiziţie publică, al contractului de 
concesiune de lucrări publice şi al contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a 
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acestor contracte, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor 
emise în legătură cu aceste proceduri".  

Acest act normativ, ce reglementează "procedura de atribuire", cuprinde atât norme de 
organizare a unei achiziţii publice, norme de alegere a unei oferte câştigătoare, cât şi norme de 
soluţionare a litigiilor aparente în urma actelor sau faptelor săvârşite de participanţii la procedura. 

Practic, se vădeşte faptul că voinţa legiuitorului a fost de a cuprinde în sintagma "procedura 
de atribuire" toate aspectele legate de atribuirea unui contract, atât organizarea achiziţiei cât şi faza 
litigioasă, dacă este cazul. 

Prin urmare, procedura de licitaţie se realizează în conformitate cu OUG nr. 34/2006 cu 
modificările ulterioare, Legea nr.51/2006 fiind aplicabilă numai sub aspectul modalităţii de realizare 
a serviciului, astfel cum se menţionează şi în adresa emisă de Autoritatea Naţionala de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

Aşadar, în mod nelegal, s-a reţinut că dispoziţiile art. 29 alin. 9 din Legea nr. 51/2006 
constituie norme speciale în raport cu cele cuprinse în OUG nr. 34/2006, şi "trebuie aplicate 
prioritar". 

Pârâta SC [...] SRL a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca 
neîntemeiată, învederând următoarele: 

In plângere, autoritatea contractanta face trimitere la adresa nr. 210681 din 19 mai 2014 
emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în 
care s-a comunicat că "în speţă se aplică procedura pentru atribuirea contractului prevăzut de 
O.U.G. nr. 34/2006 finalizată prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii în condiţiile 
prevăzute de Legea nr.51/2006, sub aspectul regimului juridic aplicabil şi stabilirii modalităţii de 
realizare a serviciului" Art. 29 alin. 9 din Legea nr. 51/2006 impune ca delegatarul are obligaţia de a 
atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitaţie publica deschisă. 
Procedura de licitaţie se poate finaliza numai daca în urma publicării anunţului de participare la 
licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte si cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. 
Textul art. 29 alin. 9 vorbeşte despre depunerea ofertelor în urma publicării anunţului de participare, 
ceea ce înseamnă că indiferent care va fi procedura cadru privind organizarea, desfăşurarea şi 
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, este necesar să existe 
minim 3 oferte şi minim 3 oferte să fie declarate eligibile. 

Apreciază pârâta că nu are importanţă dacă a fost emisă sau nu o hotărâre de guvern care să 
reglementeze organizarea procedurii de licitaţie pentru delegarea serviciilor de salubritate, pentru ca 
o asemenea hotărâre, act normativ cu forţa juridica inferioara legii (Legii nr.51/2006) nu poate 
modifica şi nici înlătura dispoziţia din lege. O hotărâre de guvern nu va fi decât în concordanţă şi în 
limitele  legii, nu poate adaugă, nu poate lipsi de efecte o dispoziţie din lege. 

Legea nr.51/2006 se aplică în cazul de faţă este recunoscut de autoritatea contractantă atunci 
când face trimitere şi la Legea nr. 101/2006 de salubrizare a localităţilor este enumerată la art. 1 alin. 
2 litera e) din Legea nr.101/2006. 

Activitatea de salubrizare a localităţilor este enumerată la art.1 alin.2 lit.e) din Legea nr. 
51/2006, ceea ce face ca dispoziţiile art.29 alin.9 să fie aplicabile şi cauzei de faţă, respectiv 
controlului pentru autoritatea contractantă a declanşat procedura de atribuire. 

Solicită respingerea plângerii cu motivarea că Decizia nr. 1456/l751 din 19 mai 2014 emisă 
de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor a ţinut seama de norma specială aplicabilă 
şi că procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr.2000 din 30 aprilie 2014 emis în cadrul 
procedurii de achiziţie publică având ca obiect "Delegarea gestiunii prin concesiune a unei părţi a 
serviciului de salubrizare al Comunei Costineşti", Cod CPV 90610000-I Servicii de curăţare si 
maturare a străzilor ( Rev 2 ) si Cod CPV 90620000-9 Servicii se deszăpezire ( Rev 2 ) este nelegal. 

Procesul verbal consemnează că până la termenul limită 30 aprilie 2014 au fost depuse oferte 
de către doi operatori economici: Societatea " [...] S.RL" şi Societatea " [...] - Filiala Costineşti 
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S.R.L". Procesul verbal consemnează ca au fost declarate închise lucrările şedinţei de deschidere a 
ofertelor, urmând ca membrii comisiei să analizeze în detaliu ofertele în şedinţele ulterioare, în 
conformitate cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire şi cu clarificările precizate la 
deschidere. 

Reprezentantul societăţii lor a solicitat să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 29 alin. 9 din 
Legea nr. 51/2006, mai sus citate, având în vedere că nu au fost depuse minim 3 oferte şi să se 
consemneze această susţinere în procesul verbal al şedinţei. Măsura dispusă de autoritatea 
contractantă de a tine şedinţa de deschidere a ofertelor, în condiţiile în care până la termenul limită 
nu au fost depuse minim 3 oferte, este nelegală. 

Ordonanţa de Urgenta nr. 34/2006 prin art. 209 reprezintă dreptul comun în ceea ce priveşte 
anularea procedurilor de atribuire,  în timp de art.29 alin.9 din Legea nr.51/2006 conţine o normă 
specială pentru serviciile de utilităţi ce fac obiectul Legii nr. 51/2006. In concursul dintre norma 
generală şi norma specială, în cazul de faţă se aplică norma specială, consecinţa fiind anularea 
procedurii de atribuire. Autoritara contractantă este obligată să dispună aceasta măsură de îndată ce 
constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a evalua un număr de minim 3 oferte. Ori la data de 
30 aprilie 2014 autoritatea contractantă a constatat că a expirat termenul limită de depunere a 
ofertelor şi că nu există minim 3 oferte şi în loc să dispună anularea procedurii a  consemnat în 
procesul verbal că a procedat la deschiderea ofertelor pentru a se analiza ofertele depuse. 

Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor a apreciat în situaţii similare ca o critică 
în sensul că procedura de atribuire trebuia anulată în cazul în care se constată că la procedura nu s-
au depus minim 3 oferte, trebuie să fie formulată în termenul prevăzut de art. 256 indice 2 de la 
întocmirea procesului verbal al şedinţei. Curtea de Apel Alba Iulia în cauza ce a format obiectul 
Dosarului nr. 1087/57/2013 a decis la data de 20 ianuarie 2014 că este nelegal actul emis de 
autoritatea contractantă care nu a ţinut seama de dispoziţiile art. 29 alin. 9 din Legea nr. 51/2006 şi a 
dispus continuarea procedurii în condiţiile în care în termenul limită nu au fost depuse minim 3 
oferte (Decizia nr. 207 din 20 ianuarie 2014). 

La data de 11.06.2014, CNSC a depus o cerere prin care  a invocat excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive întrucât acţiunea formulată împotriva Deciziei CNSC nr.1456/C4/1751 din 
19.05.2014 ce face obiectul prezentei cauze, derogă de la prevederile dreptului comun, fiind supusă 
dispoziţiilor speciale ale OUG nr.34/ 2006 (art.281 şi urm. din OUG nr.34/ 2006). 

La data de 02.07.2014 SC [...] – Filiala Costineşti SRL a formulat cerere de  intervenţie 
accesorie în favoarea Comunei Costineşti, cerere care, în temeiul dispoziţiilor art. 64 C.pr.civ., a fost 
admisă în principiu, având în vedere că aceasta justifică un interes legitim şi actual, câtă vreme au 
fost declaraţi câştigătorii licitaţiei.  

La termenul de judecată din  data de 20.08.2014 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a Consiliului (C.N.S.C.), având în vedere că acţiunea formulată împotriva 
Deciziei CNSC nr.1456/C4/1751 din 19.05.2014, derogă de la prevederile dreptului comun, fiind 
supusă  dispoziţiilor speciale ale OUG nr.34/2006 (art.281 şi urm. din OUG nr.34/2006. 

Analizând plângerea sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că este 
nefondată. 
         In motivarea deciziei ce face obiectul plângerii de față, CNSC a reţinut, in conformitate cu 
dispoziţiile art.11 si 13 din Legea nr.101/2006, că atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor de salubrizare a localităţilor se face cu respectarea atât a prevederilor Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cât şi a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţii publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii. 

Prin urmare, in aplicarea dispoziţiilor art.29 alin.(9) din Legea nr.51/2006 care prevăd că 
Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii 
de licitaţiei publică deschisă. Procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă în urma publicării 
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anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel puţini 3 oferte si cel puţin 3 ofertanţi 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicării anunţului, nu au fost 
depuse cel puţin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, 
delegatarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă\ licitaţie, în termen de 
maximum 60 de zile de la data anulării procedurii, a constatat ca fiind întemeiată contestaţia 
formulata de SC [...] SRL atât timp cat nu au fost depuse decât doua oferte. 
 Criticând decizia CNSC, petenta a susţinut că in mod greşit s-a reţinut că Legea nr.51/2006 
conţine norme speciale față de OUG nr.34/2006, in realitate, procedura de licitaţie trebuie să se 
realizeze in conformitate cu dispoziţiile OUG nr.34/2006. In opinia petentei, Legea nr.51/2006 fiind 
aplicabilă doar sub aspectul modalităţii de realizare a serviciului. 
 Curtea apreciază ca fiind nefondat punctul de vedere al petentei, nefiind in măsură să 
determine admiterea plângerii întrucât nu are niciun temei legal. Este adevărat ca OUG nr.34/2006 
conţine la art.209 dispoziţii privind condiţiile in care se poate dispune anularea unei proceduri de 
atribuire, insă acest act normativ este aplicabil la modul general, oricărei proceduri privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice si de servicii, atât timp cât nu 
există norme speciale pentru anumite categorii dintre acestea. 
 In cazul de față insă, legiuitorul a înţeles să instituie, prin Legea nr.51/2006, norme speciale 
in temeiul cărora să se desfăşoare procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor de utilităţi publice. 
 Prin urmare, in concursul dintre norma generală și cea specială, urmează să se aplice aceasta 
din urmă, potrivit principiului de drept „specialia generalibus derogant”. 
            Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de petentă sunt nefondate, 
urmează a respinge plângerea ca atare, în baza art.285 alin.4 din OUG nr.34/2006. Cererea de 
intervenţie accesorie urmează să aibă aceeaşi soluţie. 
 

110. Plângere formulată împotriva deciziei emise de Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor. Respingere cerere de suspendare a contractului de achiziţie. Mijloace de probă 
pe care trebuie să le conțină contestația. Permisiunea studierii de către contestatori a 
dosarului achiziției pe parcursul soluționării contestației. 
 

Art.78 alin.l din HG nr.925/2006 
Art.270 alin.1 lit.f, art. 274 alin.4  din OUG nr.34/2006 

 
             Potrivit art.78 alin.l din HG nr.925/2006, "Comisia de evaluare stabileşte care sunt clarificările şi 
completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada de 
timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă in acest sens către ofertant trebuie 
să fie clară, precisă şi să definească in mod explicit şi suficient de detaliat in ce constă solicitarea comisiei 
de evaluare". 
          Dispoziţiile art.60 din HG nr.925/2006 permit transmiterea documentelor şi prin mijloace electronice 
şi prin poştă, însă în cazul tuturor modalităţilor de transmitere a documentelor prevăzute de aceste dispoziţii 
legale, părţile (ofertantul si autoritatea) trebuie să se asigure de primirea respectivelor documente, pentru a 
putea fi respectate dispoziţiile art.59 alin.2 ale aceluiaşi act normativ, potrivit cărora "orice document scris 
trebuie înregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii". 
 

Decizia civilă nr. 6/CA/08.01.2014 
                           Dosar nr. 905/36/2013 

 
1. Obiectul şi părţile litigiului 

 La data de 21.10.2013 [...]. Comuna [...] a formulat plângere împotriva deciziei  C.N.S.C. nr. 
3600/C8/3863/07.10.2013 solicitând următoarele: 
           - să dispună suspendarea procedurii de atribuire în temeiul art.14 din Legea nr. 554/2004; 
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           - în măsura în care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publica să 
dispună suspendarea executării contractului; 
            - să constate netemeinicia şi nelegalitatea Deciziei Consiliului şi pe cale de consecinţă  
admiterea plângerii formulate; 
            - să constate împrejurarea că prin modul de soluţionare a contestaţiei Consiliul a încălcat 
dreptul la apărare al petentei şi nici nu a manifestat rolul activ de care este ţinut; 
          - să constatate împrejurarea că petenta a răspuns solicitării de clarificare adresată de 
autoritatea contractantă în termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile; 
          - să constate împrejurarea că autoritatea contractantă a stabilit câştigătoare o ofertă care nu 
îndeplinirea criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire fiind încălcat astfel 
principiul tratamentului egal faţă de ceilalţi ofertanţi; 
           - să dispună anularea Raportului procedurii şi tuturor actelor subsecvente (inclusiv 
comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire) şi pe cale de consecinţă să oblige comisia de 
evaluare să procedeze la analiza răspunsului formulat  în legătură cu solicitarea de clarificare 
adresată şi totodată să evalueze oferta declarată câştigătoare în conformitate cu cerinţele de 
calificare stabilite prin documentaţia de atribuire. 
 Cererea de suspendare a executării contractului încheiat sau suspendarea procedurii de 
atribuire a fost motivată în sensul că interesul comercial al petentei ar putea fi lezat întrucât 
adjudecarea unor contracte de achiziţie publică nu presupune doar dreptul executantului de a primi 
preţul prestaţiei, ci îi conferă acestuia avantaje pentru viitor constând din dobândirea unei experienţe 
practice de natură să-i permită participarea la acele proceduri de atribuire unde accesul este limitat 
(sunt stabilite criterii de calificare) doar operatorilor care au un anumit nivel de experienţă 
profesională.   
           Pe fondul plângerii s-au invocat următoarele aspecte de nelegalitate şi netemeinicie:  
           Modul de întocmire a documentaţiei de atribuire permitea petentei să prezinte răspunsurile 
inclusiv prin intermediul poştei electronice (e-mail) - mijloc de comunicare prevăzut explicit de 
O.U.G. nr. 34/2006. 
          Deşi Consiliul a admis această posibilitate, totuşi, în mod nelegal a considerat că petenta nu a 
probat împrejurarea că răspunsul formulat a ajuns efectiv la autoritatea contractantă. 
           A arătat petenta că Consiliul nu şi-a exercitat rolul activ în calitatea sa de organ 
administrativ-jurisdicţional, nefiind solicitate lămuriri suplimentare petentei cu privire la modul cum 
înţelege să probeze prin intermediul documentelor ataşate contestaţiei împrejurarea că autoritatea 
contractantă a primit răspunsul la solicitarea de clarificare transmis prin intermediul poştei 
electronice.  
             Solicită a se observa că lipsa informării de către furnizorul de servicii de poştă electronică 
„Microsoft Outlook” cu privire la eşecul transmiterii mesajului prezumă împrejurarea că acesta a 
fost furnizat destinatarului, revenind autorităţii contractante obligaţia de a proba contrariul. 
             În consecinţă, solicită a se observa împrejurarea că la data formulării noii contestaţii, 
respectiv 24.09.2013 petenta se afla în termenul legal stabilit de art.2562 alin.(1) lit. b) din O.U.G. 
nr.34/2006 pentru introducerea noii contestaţii ca urmare a luării la cunoştinţă în data de 19.09.2013 
de actul nelegal al autorităţii contractante. 
            Prin urmare, decizia Consiliului de a considera contestaţia ca fiind tardiv formulată este una 
nelegală, motiv pentru care solicită să se observe că oferta S.C. [...] S.R.L. a fost declarată în mod 
eronat câştigătoare. 
            
            2. Hotărârea C.N.S.C. 
     Prin decizia nr. 3600/C8/3863/07.10.2013 emisă de CNSC, s-au respins ca nefondate 
capetele de cerere din contestaţia depusă de S.C. [...] S.R.L, vizând constatarea faptului că petenta a 
răspuns solicitării de clarificări în termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile; 
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dispunerea de măsuri de remediere constând din obligarea autorităţii contractante la anularea 
raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente (inclusiv comunicările privind rezultatul 
procedurii de atribuire); analizarea răspunsului formulat de către contestatoare în legătură cu 
solicitarea de clarificări adresată. 

Au fost  respinse ca tardiv formulate capetele de cerere din contestaţia depusă de S.C. [...] 
S.R.L., vizând: verificarea respectării principiului tratamentului egal în raport cu modul de abordare 
al îndeplinirii acestei cerinţe de către ceilalţi ofertanţi la procedura de atribuire; constatarea 
împrejurării că în mod eronat comisia de evaluare a declarat câştigătoare o ofertă inacceptabilă şi 
neconformă şi, pe cale de consecinţă, dispunerea anulării raportului procedurii şi a tuturor actelor 
subsecvente, iar comisia de evaluare să procedeze la reevaluarea ofertelor depuse în cadrul 
procedurii de atribuire; constatarea faptul ca membrii comisiei de evaluare nu şi-au respectat 
obligaţia de a întreprinde toate diligentele pentru a stabili dacă oferta operatorului economic declarat 
câştigător este întocmită conform cu necesităţile autorităţii contractante, definite prin documentaţia 
de atribuire. 

În conformitate cu art. 64 Cod procedură civilă, Consiliul a încuviinţat în principiu cererea 
de intervenţie depusă de S.C. [...] S.R.L şi, în baza art. 278 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, a admis 
cererea de intervenţie şi a dispus continuarea procedurii de achiziţie publică. 
   Pentru a pronunţa această decizie Consiliul a avut în vedere următoarele: 
            Prin adresa nr. 10622 din 10.07.2013, înregistrată la sediul S.C. [...] S.R.L. cu nr. 5087 din 
10.07.2013, autoritatea contractantă a solicitat acestei ofertante completarea documentelor de 
calificare prezentate, menţionând că „Documentele trebuie prezentate, [...], până la data de 
15.07.2013, ora 15.00." 
            Urmare acestei solicitări, S.C. [...] S.R.L. a depus la dosarul cauzei extras al poştei 
electronice din care rezultă că în data de 15.07.2013, ora 11:38, această societate a transmis un e-
mail având ca subiect „Răspuns clarificare", precum şi dovada transmiterii prin poştă a unei 
corespondențe către Primăria [...], în data de 15.07.2013. 
             Referitor la transmiterea prin intermediul poştei electronice a răspunsului la solicitarea 
autorităţii contractante nr.10622 din 10.07.2013, a reţinut Consiliul că contestatoarea nu anexează 
nicio dovadă privind confirmarea primirii pe e-mail, de către autoritatea contractantă, a răspunsului 
său. 
            În acest context oferta S.C. [...] S.R.L. a fost respinsă în baza art. 36 alin. (1) lit. b) coroborat 
cu art. 79 din H.G. nr. 925/2066, cu modificările şi completările ulterioare, reţinându-se că răspunsul 
transmis prin poştă a fost recepţionat la autoritatea contractantă după expirarea termenului indicat în 
adresa nr.10622 din 10.07.2013. 
           A reţinut  Consiliul faptul că în cauză ofertanta nu face dovada recepţionării de către 
autoritatea contractantă a răspunsului său la solicitarea de clarificări, transmis prin intermediul 
poştei electronice. 

 Aceasta pentru că în cuprinsul adresei nr.10622 din 10.07.2013, autoritatea contractantă a 
menţionat că: „Documentele trebuie prezentate, [...], până la data de 15.07.2013, ora 15.00", ceea ce 
nu poate fi interpretat ca fiind data la care contestatoarea putea „transmite" clarificările solicitate 
către autoritatea contractantă, expresia folosită de către aceasta având un caracter imperativ clar, 
privind data la care răspunsurile contestatoarei trebuiau să se afle la dispoziţia autorităţi 
contractante, şi nu data transmiterii acestora, în orice modalitate către autoritatea contractantă, aşa 
cum în mod eronat a interpretat contestatoarea. 

Ori autoritatea contractantă a făcut dovada primirii prin poştă, în data de 17.07.2013, a 
răspunsului contestatoarei la adresa sa nr. 10622 din 10.07.2013, aşa cum reiese din ştampila 
aplicată de oficiul poştal de primire pe plicul ce conţinea corespondenţa. 
          A concluzionat Consiliul că S.C. [...] S.R.L. a cunoscut care este oferta câştigătoare din 
cuprinsul adresei nr.13673 din 02.09.2013, prin care i s-a comunicat rezultatul aplicării procedurii 



591 
 

iar termenul legal de formulare a unei contestaţii privind decizia autorităţii de stabilire a ofertei 
câştigătoare, cunoscută în data de 02.09.2013, calculat potrivit dispoziţiilor art.3 lit. z) din O.U.G. 
nr. 34/2006, s-a împlinit la data de 09.09.2013; că este tardivă formularea, în data de 24.09.2013, a 
capetelor de cerere vizând oferta declarată câştigătoare şi a criticilor referitoare la aceasta. 
          La data de 29.10.2013 SC [...] SRL a formulat cerere de intervenţie în cauză în calitate de 
intimat, cerere admisă de către instanţa de judecată. 
         Toate părţile au formulat concluzii scrise. 
  
         3. Curtea  
           Analizând plângerea formulată, Curtea reţine că aceasta este nefondată pentru considerentele: 
          Referitor la cererea de suspendare a efectelor procedurii de atribuire, Curtea reţine că faţă de 
împrejurarea încheierii contractului de achiziţie cu ofertantul câştigător, cererea a rămas fără obiect, 
ea urmând a fi respinsă ca atare.  

Relativ la cererea de suspendare a contractului de achiziţie de lucrări nr. 18720/27.11.2013, 
instanţa reţine că nici aceasta nu poate fi primită motivat de faptul că ea fiind fundamentată pe 
dispoziţiile art. 14 şi 15 din Legea 554/2004 - cel ce o formulează trebuie să facă dovada întrunirii 
celor două condiţii impuse de către legiuitor: existenţa unui caz bine justificat, precum şi prevenirea 
producerii unei pagube iminente ce nu poate fi ulterior reparată.  
          Ori petenta nu a produs dovezi în acest sens, situaţie în care văzând şi soluţia pronunţată pe 
fondul pricinii Curtea reţine că nici această cerere nu poate fi primită.    
           Pe fondul pricinii se reţine că prin contestaţia formulată se susţine că oferta depusă de SC [...] 
SRL a fost respinsă ca neconformă in temeiul art. 36, alin.1 coroborat cu art. 79 alin.l din HG nr. 
925/2006. 

Cu privire la această decizie, contestatorul precizează că la data de 10.07.2013, prin adresa 
nr.5087, autoritatea contractantă a formulat o cerere de clarificări urmând ca răspunsul acestuia să 
fie transmis până cel mai târziu la data de 15.07.2013, ora 15.00. 
          Din contestaţie reiese că SC [...] SRL a formulat si transmis răspunsul prin intermediul poştei 
electronice (e-mail) in data de 15.07.2013 ora 11.38, şi prin intermediul Poştei Române in data de 
15.07.2013 la ora 12.30. 
          Fata de aceste aspecte, contestatorul apreciază că răspunsul la clarificări a fost comunicat in 
termenul solicitat de autoritate, invocând in acest sens dispoziţiile art. 60 din OUG nr. 34/2006. 
         Prin plângerea formulată petenta susţine că, deşi Consiliul admite că răspunsul la clarificări 
putea fi transmis şi prin poşta electronică, totuşi fără a depune o minimă diligenţă pentru a dispune 
de acele elemente necesare soluţionării corecte a criticilor formulate, a considerat că SC [...] SRL nu 
a probat împrejurarea că răspunsul formulat a ajuns efectiv la autoritatea contractantă, în acest sens 
invocând dispoziţiile art. 275 alin. 1 și alin. 4 din OUG nr. 34/2006. 
            Mai mult, potrivit dispoziţiilor art.270 alin.1 lit.f din OUG nr.34/2006, contestaţia trebuie să 
conţină şi „mijloace de probă pe care se sprijină contestaţia”, prin urmare, petenta din prezenta 
cauză trebuia să facă dovada că respectivul răspuns la clarificări a fost transmis către autoritatea 
contractantă şi primit de aceasta. 
             De asemenea, din analiza solicitării de clarificări adresată petentei  se observă că autoritatea 
contractantă a solicitat acesteia mai multe lămuriri cu privire la oferta depusa. In finalul respectivei 
solicitări autoritatea contractantă a precizat că "Documentele trebuie prezentate, in original şi 4 
copii, până la data de 15.07.2013, ora 15.00", precum şi că "Neprezentarea documentelor sus 
menţionate conform cerinţelor va conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă." 
             In raport de această solicitare contestatorul trebuia să se asigure că documentele transmise 
ajung la autoritatea contractantă pe data de 15.07.2013 până la ora 15.00, in forma solicitată de 
acesta şi în numărul de exemplare solicitat. 
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              Din documentele anexate contestaţiei, respectiv raportul de la e-mail si chitanţa de la oficiul 
poştal nu rezulta decât ca respectivele documente au fost transmise nu si primite de către autoritate, 
dar nici faptul că  au fost primite în forma şi numărul solicitat până la ora solicitată. 
              Prin urmare, petenta era cea care trebuia să se asigure că respectivul document este 
recepţionat in forma și numărul solicitat de autoritate până la ora 15:00, având in vedere menţiunea 
din respectiva solicitare potrivit căreia neprezentarea documentelor solicitate conduce la declararea 
ofertei ca neconformă. 
             Potrivit art.78 alin.l din HG nr.925/2006, "Comisia de evaluare stabileşte care sunt 
clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, 
precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă in 
acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească in mod explicit şi suficient de 
detaliat in ce constă solicitarea comisiei de evaluare". 
          Din ansamblul probatoriu administrat în cauză Curtea reţine că analizând solicitarea de 
clarificări adresată contestatorului reiese că autoritatea contractantă a respectat dispoziţiile 
menţionate anterior în sensul că respectiva solicitare a fost foarte clară și a prevăzut și perioada de 
timp acordată pentru transmiterea răspunsului. 
          Este adevărat că dispoziţiile art.60 din HG nr.925/2006 permit transmiterea documentelor şi 
prin mijloace electronice, şi prin poştă, însă în cazul tuturor modalităţilor de transmitere a 
documentelor prevăzute de aceste dispoziţii legale, părţile (ofertantul si autoritatea) trebuie să se 
asigure de primirea respectivelor documente, pentru a putea fi respectate dispoziţiile art.59 alin.2 ale 
aceluiaşi act normativ, potrivit cărora "orice document scris trebuie înregistrat in momentul 
transmiterii, respectiv in momentul primirii". 
          Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că, in mod corect, Consiliul a respins 
contestaţia, ca nefondată în ceea ce priveşte capetele de cerere privind  constatarea împrejurării că 
subscrisa a răspuns solicitării de clarificări in termen și în conformitate cu dispoziţiile legale 
aplicabile, dispunerea măsurii de remediere constând în obligarea autorităţii contractante la anularea 
raportului procedurii și a tuturor actelor subsecvente, analizarea răspunsului formulat de subscrisa in 
legătura cu solicitarea de clarificări. 
            Referitor la criticile formulate la data de 24.09. 20132, Curtea reţine că în mod judicios 
Consiliul a respins aceste critici, ca tardiv formulate, având in vedere că acestea nu reprezintă o 
dezvoltare a criticilor formulate prin contestaţia depusă iniţial, deşi petenta a avut cunoştinţa de cine 
este ofertant câştigător încă de la momentul comunicării rezultatului procedurii, ci sunt critici noi 
faţă de respectiva contestaţie. 
            Potrivit art. 270 lit. d) si e) din OUG nr.34/2006, contestaţia trebuie să conţină atât "obiectul 
contestaţiei", cât şi "motivarea in fapt şi in drept".  
            Astfel, faţă de conţinutul contestaţiei depusă iniţial de către petentă, se constată că atât 
petitul contestaţiei, cât şi motivarea acesteia, fac referire doar la decizia prin care oferta SC [...] SRL 
a fost respinsă ca neconformă, deşi urmare a comunicării rezultatului procedurii de către autoritatea 
contractantă a fost cunoscută şi oferta desemnată câştigătoare. 
           Prin urmare, petenta cunoştea cine este ofertant câştigător de la momentul comunicării 
rezultatului procedurii. Ori, aşa cum reiese din contestaţia formulată,  petenta nu critică decât 
măsura prin care oferta sa a fost declarată neconformă. 
           De asemenea, dispoziţiile prevăzute de art. 274 alin.4 din OUG nr. 34/2006, permit 
contestatorilor să studieze dosarul achiziţiei pe parcursul soluţionării contestaţiei, însă acest drept 
consacrat de legiuitor nu poate fi interpretat ca o repunere in termenul de a contesta decizia 
autorităţii contractante cu privire la celelalte oferte depuse in cadrul procedurii. 
            Faţă de cele arătate, Curtea reţine că decizia CNSC este în acord cu dispoziţiile legale 
incidente cauzei, amintite mai sus, astfel că se impune în considerarea dispoziţiilor codului de 
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procedură civilă, coroborate cu disp. OUG 34/2006, respingerea căii de atac exercitate şi păstrarea 
soluţiei criticate prin plângerea  formulată în faţa instanţei de judecată.  
 

111. Plângere formulată impotriva deciziei emise de Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor. Termene de decădere. Aplicare corectă a dispozițiilor legale care au constituit 
temeiul respingerii ofertei ca neconformă. Respingere cerere de suspendare a executării 
contractului. 
 

Art. 79 alin. 2 şi 3 și art. 80 alin. (2) din HG nr. 925/2006 
Art. 278 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 

 
Potrivit art. 278 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 „Consiliul examinează din punct de vedere al 

legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, 
obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea 
actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune modificarea/eliminarea 
oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de 
atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.” 

Declararea de către autoritatea contractantă a ofertei petentei ca neconformă în temeiul art. 80 alin. 
(1) din HG nr. 925/2006, în condiţiile în care oferta era neconformă potrivit art. 79 alin. 2 şi 3 din acelaşi 
act normativ, nu justifică o soluţie de anulare a raportului procedurii şi de reluare a procedurii de atribuire, 
atâta timp cât nu se poate invoca vreo vătămare suferită de petentă, oferta sa impunându-se a fi respinsă ca 
neconformă, şi nu admisă. 

Se constată astfel legală decizia CNSC, care în exercitarea atribuţiilor prev. de art. 278 alin. 2 din 
OUG nr. 34/2006, a reţinut temeinicia soluţiei autorităţii contractante de respingere a ofertei petentei ca 
neconformă, prin prisma temeiurilor de fapt indicate în raportul procedurii, respectiv modificarea de 
cantităţi de lucrări şi preţuri unitare din ofertă spre a se menţine preţul total al categoriilor de lucrări 
nemodificate, deşi a observat că încadrarea legală a ofertei de către autoritatea contractantă este greşită, 
constatând în mod temeinic că nu se impune remedierea actului contestat, întrucât modificarea acestuia nu-i 
profită petentei. 
 

Decizia civilă nr. 38/CA/25.02.2014 
                           Dosar nr. 1089/36/2013 

 
La data de 30.12.2013, petenta SC [...] SA - LIDER AL ASOCIERII SC [...] SA - SC [...] 

SA - SC [...] SRL, ofertantă in cadrul procedurii de cerere de ofertă organizată de autoritatea 
contractantă, Municipiul Tulcea, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„îmbunătăţirea serviciilor urbane, infrastructurii publică urbană vest, Municipiul Tulcea" a formulat 
plângere împotriva Deciziei nr. [...]/11.12.2013 emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare al 
Contestaţiilor prin care s-a respins ca tardivă contestaţia  de SC [...] SA, ca urmare a admiterii 
excepţiei invocate de intervenienta SC [...] SRL, solicitându-se instanţei ca prin sentinţa ce se va 
pronunţa în cauză să se dispună desfiinţarea deciziei, anularea actului autorităţii contractante nr. 
26879/29.10.2013 şi obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii cu considerarea ca 
acceptabilă a ofertei depuse de Asocierea SC [...] SA PITEŞTI - SC [...] SA PITEŞTI - SC [...] SRL 
SARICHIOI. 

Plângerea a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr. 1089/36/2013. 
În motivarea plângerii, petenta S.C. [...]S.A. a arătat că, în fapt, in urma publicării in SEAP a 

anunţului nr. 143416/29.04.2013, Asocierea SC [...] SA PITEŞTI - SC [...] SA PITEŞTI - SC [...] 
SRL SARICHIOI a depus oferta pentru participare la procedură, iar în urma analizării ofertelor 
autoritatea contractantă a trimis comunicarea nr. 26879/29.10.2013, prin care a informat petenta că 
oferta depusă de această asociere a fost respinsă, întrucât nu a îndeplinit cerinţele de calificare 
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stabilite în documentaţie, precizându-se că împotriva acestei soluţii se putea face contestaţie pana la 
data de 08.11.2013. 

S-a susţinut că autoritatea contractanta nu a impus un termen care trebuie respectat, ci o dată 
fixă, dată care a fost respectată de societate, autoritatea contractantă, ajutată și de CNSC, acţionând 
cu intenţia vădită de a pune ofertanţii în situaţia de a nu îşi putea apăra drepturile legale deoarece 
prin acest tertip se limitează accesul la justiţie. 

În cazul în care autoritatea contractantă ar fi menţionat că eventualele contestaţii se pot 
depune în termenul legal, atunci era în sarcina lor calcularea acestui termen, iar în situaţia de faţă, 
autoritatea contractanta a menţionat data până la care se pot face contestaţii. 

Pe fondul cauzei, a solicitat a se avea în vedere următoarele aspecte: 
Autoritatea contractantă consideră oferta inacceptabilă in baza art. 36 alin.1 HG 925/20006 și 

anume: "Art.36 -(1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: b) a fost depusă 
de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţe calificare stabilite în 
documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederi 11 alin. (4)-(5), documente 
relevante în acest sens." 

Motivul invocat de Autoritatea contractantă constă în neîndeplinirea Cerinţei din Secţiunea 
III 2.3) Capacitatea tehnică și /sau profesionala, din fisa de date a achiziţiei întrucât petenta a propus 
aceeaşi persoană pe două posturi, respectiv domnul [...] este propus pentru postul de "Inginer - studii 
superioare în Construcţii drumuri este propus și pentru postul "Responsabil cu controlul calităţii - 
absolvent studii superioare Construcţii Drumuri", fapt ce contravine prevederilor HG nr.768/1997. 

În fişa de date nu sunt menţionate cerinţele posturilor de inginer in construcţii drumuri si de 
responsabilul cu controlul calităţii, astfel că autoritatea contractantă nu poate afirma că nu sunt 
îndeplinite cerinţele privind independența compartimentelor și a personalului de asigurare și control 
a calităţii, deoarece nu se poate raporta la o cerinţa solicitată. 

HG 766/1997 reprezintă aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii pe baza 
cărora se acordă certificarea ISO 9001 in construcţii. 

Prin certificatele ISO 9001 depuse s-a dovedit faptul că sistemul de asigurare a calităţii este 
corect implementat și că acesta funcţionează independent în cadrul asocierii petentei. 

Art. 14 din HG 766/1997 se referă la independenţa sistemului de control al calităţii cadrul 
agentului economic, si nu în cadrul unui proiect. 

Totodată, chiar standardul ISO 9001 menţionează că persoana care asigură efectuarea 
calităţii este executantul însuşi, și nu cel care controlează, astfel că cel mai bun control al calităţii 
este auto-controlul. 

Cu toate acestea, documentele de calificare depuse de asociere îndeplineau  chiar și cerinţa 
menţionată de autoritatea contractantă ulterior depunerii ofertelor deoarece atribuţiile generale pe 
care le are inginerul in construcţii drumuri nu sunt in contradicţie sau in conflict cu atribuţiile 
inginerului responsabil cu controlul calităţii. 

Aşa cum s-a arătat și în notificarea transmisă autorităţii contractante inginerul construcţii este 
cel care asigura îndeplinirea cerinţelor de calitate, fiind cel mai în măsură să verifice dacă cerinţele 
de calitate au fost respectate. 

Este aceeaşi situaţie cu cea a proiectantului, care a proiectat o lucrare, iar la recepţionarea 
lucrării acesta participă și efectuează, alături de ceilalţi participanți (conform art. 17 din Legea nr. 
10/1995), verificările necesare pentru a observa dacă cerinţele de calitate au fost respectate. 
 La data de 06.01.2014 a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr. 1/36/2014, 
plângerea formulată de petenta SC [...] SRL împotriva Deciziei nr. [...]/11.12.2013 emisă de 
Consiliul Naţional de Soluţionare al Contestaţiilor, prin care s-a solicitat instanţei suspendarea 
executării contractului in temeiul dispoziţiilor art. 2831 din O.U.G. 34/2006, modificarea, in parte, a 
deciziei Consiliului, anularea raportului procedurii, a rezultatului procedurii, și reevaluarea ofertelor, 
in temeiul dispoziţiilor art. 285 alin 1 și alin 2 din O.U.G. 34/2006. 
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 În motivarea acestei plângeri, petenta SC [...] SRL, a susţinut, în ceea ce priveşte excepţia 
tardivităţii invocată de către această petentă, că se impunea, în raport de data comunicării 
rezultatului, respingerea contestaţiei S.C. [...]. S.A. ca tardiv formulată. Aşadar, sub acest aspect, 
decizia Consiliului este legală și temeinică. 

În ceea ce priveşte respingerea, ca nefondată, a contestaţiei formulată de către S.C. [...] 
S.R.L., apreciază că decizia este nelegală, în primul rând pentru faptul că au fost depăşite atribuţiile 
Consiliului cu privire la limitele învestirii sale, iar in al doilea rând, este netemeinică. 

Aşadar, examinând criticile formulate de către S.C. [...] S.R.L., Consiliul a reţinut, in mod 
corect, faptul că au fost formulate două categorii de critici cu privire la rezultatul procedurii, și 
anume: o primă categorie referitoare la decizia autorităţii de respingere a ofertei subscrisei, ca 
neconformă, in baza prevederilor art. 80 alin 1 și alin 2 lit. a din H.G. nr. 925/2006 cu modificările și 
completările următoare pentru faptul că "prin răspunsul la solicitarea de clarificări nu aţi acceptat 
modificarea propunerii financiare prin corectarea erorilor aritmetice", şi o a doua categorie de critici 
care vizează decizia de declarare ca și câştigătoare a ofertei depusă de asocierea S.C. [...] S.R.L.-
S.C. [...] S.R.L. Bucureşti. 

Principala critică a petentei SC [...] SRL privea temeiul de drept al respingerii ofertei ca 
"neconformă", respectiv art. 80 alin 1 din H.G. 925/2006, respectiv: "(l) Comisia de evaluare are 
dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. în cazul în 
care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă." 

A arătat Consiliului faptul că autoritatea contractantă, deşi le-a respins oferta pentru faptul ca 
nu a acceptat corecţia aritmetica, nu a solicitat niciodată sa acceptarea vreunei corecţii aritmetice, 
adresa nr. 21093/10.09.2013 privind solicitarea de clarificări ce a stat la baza rezultatului contestat 
fiind elocventa sub acest aspect. 

Prin decizia atacată, Consiliul a constatat că "ofertei petentei S.C. [...] S.R.L. ii sunt incidente 
următoarele norme legale: art. 170-171 din O.U.G. nr. 34/2006 - "Ofertantul elaborează oferta în 
conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi indica în cuprinsul acesteia care 
informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate 
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală" si art. 36 alin 2 lit a din H.G. nr 
925/2006 - "(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a)nu satisface în mod 
corespunzător cerinţele caietului de sarcini" 

De asemenea, "în situaţia în care, în mod evident, nu au fost respectate cantităţile de lucrări", 
noţiunea de "ERORI ARITMETICE" și "operaţiunea de corectare" a acestora nu aveau aplicabilitate 
in speţă". 

Practic, concluzia completului de soluţionare a contestaţiilor în sensul aplicării incorecte a 
dispoziţiilor legale care au constituit temeiul respingerii ofertei subscrisei ca "neconforma" 
reprezintă o dovadă clară a nelegalității rezultatului procedurii, astfel cum s-a susţinut prin 
contestaţie. 

Mai mult decât atât, Consiliul s-a subrogat în drepturile și competentele atribuite de lege 
comisiei de evaluare constatând că referirea acesteia din adresa de comunicare a rezultatului 
procedurii la prevederile art. 80 alin 2 lit a din H.G. 925/2006 este eronată, așa cum, de altfel, a 
susţinut şi petenta, totuşi, "Consiliul nu va dispune remedierea respectivei adrese, deoarece 
eventuala modificare nu profită petentei, iar in raportul procedurii sunt expres menţionate diferenţele 
de cantităţi de lucrări dintre oferta și documentaţia de atribuire, precum și răspunsurile 
contestatoarei prin care aceasta a modificat propunerea tehnică (sub aspectul cantităţilor de lucrări) 
și propunerea financiară." 

Practic, se apreciază că oferta este neconformă in primul rând pentru faptul că prin răspunsul 
la clarificări, petenta SC [...] SRL a modificat propunerea tehnică sub aspectul cantităţilor de lucrări, 
situaţie care s-a realizat în aceeaşi modalitate și in cazul ofertantului câştigător, cel a cărui cerere de 
intervenţie în interes propriu a fost admisă de către acelaşi Consiliu, în acelaşi dosar. Cantităţile de 
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lucrări au fost corectate, la cererea autorităţii, cu încălcarea legii cum susţine Consiliul și in cazul 
ofertei declarate câştigătoare, aceste menţiuni criticate in cazul petentei fiind și menţinute ca și 
legale in acelaşi raport al procedurii cu privire la ofertantul câştigător. 

Prin menţinerea raportului procedurii, a cărui anulare a solicitat-o prin contestaţie, ca fiind 
legal atât în ceea ce priveşte oferta petentei SC [...] SRL cât și cea a asocierii câştigătoare, in 
contextul in care ambii ofertanţii au modificat propunerea tehnică prin modificarea cantităţilor de 
lucrări in raport de cerinţele caietului de sarcini. la solicitarea autorităţii, și numai unul a fost 
"descalificat" pentru acest motiv. 

Se aduce o atingere gravă a principiului legalităţii care guvernează procedura de soluţionare 
a contestaţiilor de către Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor, in calitatea sa de 
organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională. Mai mult decât atât, decizia de 
descalificare pentru acest nou motiv aparţine, in mod nelegal, "Consiliului" și nu "comisiei de 
evaluare" in temeiul dispoziţiilor art. 72 din H.G. 925/2006: "(2)Atribuţiile comisiei de evaluare sunt 
următoarele:verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al 

- modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din 
documentaţia descriptivă; 

- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau Ia baza 
încadrării ofertelor respective în această categorie; stabilirea ofertelor admisibile; 
j)aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi 
stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;" 

2. Cea de a doua critică adusă rezultatului procedurii prin contestaţia formulată in termen 
legal priveşte declararea ofertei asocierii reprezentată de liderul [...] S.R.L. ca si câştigătoare. 

Motivele invocate de către petenta SC [...] SRL in contestaţia iniţială au vizat nerespectarea 
cerinţelor documentaţiei de atribuire din mai multe puncte de vedere, începând cu nerespectarea 
dispoziţiilor art. 11 din H.G. nr. 925/2006. 

După refuzul autorităţii de a permite accesul la dosarul achiziţiei și la documentele de 
calificare ale ofertanţilor, petenta a solicitat Consiliului respectarea acestui drept în virtutea 
principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare aplicabile procedurii de 
soluţionare a contestaţiilor, in baza art. 269 din O.U.G. 34/2006. 

În urma studierii dosarului, in termen legal față de acest moment, a formulat o precizare a 
contestaţiei iniţiale și totodată o completare a argumentelor in baza cărora a solicitat anularea 
rezultatului procedurii și reevaluarea ofertelor.  

Aceste precizări/completări au fost formulate si in baza dispoziţiilor Codului de procedura 
civila care se coroborează cu dispoziţiile speciale ale O.U.G. 34/2006 si care nu se confunda cu 
"concluziile scrise" cum susţine Consiliul in decizia recurată. 

Astfel, critica iniţială privind nerespectarea dispoziţiilor art. 11 din H.G. nr. 925/2006 de 
către ofertantul câştigător a fost detaliată pe parcursul a mai multor pagini, atingându-se fiecare 
dintre punctele declarate, pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de către 
ofertantul câştigător. Pe lângă acestea au fost argumentate și criticile privind garanţia de participare, 
calitatea de IMM a câştigătorului, propunerea tehnică și propunerea financiară. 

Analizând documentele de calificare și oferta câştigătorului, Consiliul a considerat ca 
neîntemeiate criticile petentei "referitoare la solicitările de clarificări ale autorităţii", fără a analiza 
critica privind declaraţia iniţiala si documentele care, in opinia ofertantului câştigător, fac dovada 
îndeplinirii cerinţelor documentaţiei, sub sancţiunea excluderii din procedură. 

În ceea ce priveşte motivele "denumite suplimentare" de către Consiliu, motive pe care le-a 
apreciat ca inadmisibile, fiind formulate pe calea "concluziilor scrise" a solicitat să se constate faptul 
că susţinerea este nelegală, în primul rând pentru faptul că, în contextul în care accesul la dosar le-a 
fost respectat abia în faza contestaţiei, îngrădirea dreptului de a completa contestaţia cu alte motive 
după studiul dosarului reprezintă o " încălcare a liberului acces la justiţie". 
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Respingerea ca inadmisibile a argumentelor privind anularea rezultatului procedurii pentru 
faptul că, în fața Consiliului, trebuie respectate contradictorialitatea, transparența și dreptul la 
apărare sunt lipsite de fundamental întrucât în faţa Consiliului au făcut dovada comunicări 
precizărilor/completărilor.  

Din acest punct de vedere, al contradictorialităţii şi al dreptului la apărare, Consiliul nu a pus 
în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii "completării motivelor" susţine, nefiind un garant al 
principiilor enunţate. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 285 alin 1 si alin 2 din O.U.G. 34/2006. 
Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 10.02.2014 în dosarul nr. 1/36/2014 al Curţii 

de Apel Constanţa a fost admisă excepţia conexităţii, fiind conexat dosarul la cauza înregistrată sub 
nr. 1089/36/2013. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 285 alin 1 si alin 2 din O.U.G. 34/2006 
 Autoritatea contractantă [...] Municipiul Tulcea, prin primar [...], a formulat întâmpinare prin 
care a solicitat respingerea plângerilor formulate de S.C. [...] S.A. şi SC [...] SRL împotriva Deciziei 
Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor nr. [...]/ din data de 11.12.2013, ca nefondate, 
obligarea petentelor la plata cheltuielilor de judecata  

SC [...] SRL  a formulat cerere de intervenţie prin care a solicitat respingerea , ca 
netemeinică si nelegala, a plângerilor formulate de SC [...] S.A. şi SC [...] SRL împotriva Deciziei 
nr. [...] pronunţată de Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) şi menţinerea în 
întregime a Deciziei nr. [...] pronunţată de către Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor 
(CNSC), la data de 11.12.2013, cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului având a 
obiect „Execuţie lucrări„ îmbunătăţirea serviciilor urbane, infrastructura public urbana, zona urbana 
Vest, Municipiul Tulcea", COD SMIS 7901  şi continuarea procedurii de atribuire cu menţinerea 
rezultatului proceduri comunicat de Autoritatea contractantp prin adresele nr. 26879/29.10.2013 și 
nr. 26880/29.10.2013. 

La termenul de judecată din data de 20 februarie 2014, SC [...] SRL a calificat cererea de 
intervenţie ca fiind întâmpinare. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele aspecte de fapt şi de drept: 
Prin Decizia CNSC nr. [...] din data de 11.12.2013 s-a admis excepţia tardivităţii contestaţiei 

depusă de S.C. [...] S.A., invocată de S.C. [...] S.R.L., s-a respins ca tardivă, contestaţia depusă de 
către S.C. [...] S.A., s-a respins, ca nefondată, contestaţia depusă de către S.C. [...] S.R.L., s-a 
încuviinţat, în principiu şi admis cererea de intervenţie formulată de către S.C. [...] S.R.L. şi s-a 
dispus  continuarea procedurii de atribuire. 

Pentru a pronunţa această hotărâre CNSC  a reţinut  următoarele:  
Municipiul Tulcea a iniţiat, în calitate de autoritate contractantă, o procedură de atribuire, 

prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect „îmbunătăţirea serviciilor 
urbane, infrastructura publică urbană vest, municipiul Tulcea", coduri CPV 45233120-6 - Lucrări de 
construcţii de drumuri (Rev.2), 45232130-2 - Lucrări de construcţii de canalizări de ape pluviale 
(Rev.2), 45232151-5 - Lucrări de construcţii de renovare a conductelor de apă (Rev.2) 45232440-8 - 
Lucrări de construcţii de conducte de ape reziduale (Rev.2), prin publicarea în SEAP a anunţului de 
participare nr. 143416 din 29.04.2013. 

Conform anunţului de participare şi documentaţiei de atribuire, criteriul de atribuire este 
„oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", cu factorii de evaluare: preţul ofertei - 
70%; perioada de garanţie acordată lucrărilor - 30%. 

Valoarea estimată a contractului este de 20.246.070,27 lei, fără TVA. 
La procedură au fost depuse un număr de 5 oferte, printre care şi cele ale contestatorilor şi 

intervenientei, care au fost deschise în data de 04.07.2013, ocazie cu care s-a întocmit procesul-
verbal nr. 15853. 
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Conform raportului procedurii nr. 26815 din 29.10.2013, a fost declarată câştigătoare oferta 
depusă de asocierea S.C [...] S.R.L. - S.C. [...] S.R.L., cu punctaj total de 100 puncte, având preţul 
de 15.932.982,86 lei şi o garanţie a lucrărilor de 72 luni. 

Oferta depusă de asocierea S.C. [...]. S.A. - S.C [...] S.A. - S.C [...] S.R.L. a fost declarată 
inacceptabilă, şi respinsă, în baza art. 36 alin. 1 lit. modificările şi completările ulterioare. 

Oferta depusă de S.C. [...] S.R.L. neconformă, în baza prevederilor art. 80 alin. 1 lit.a din HG  
nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

În considerarea dispoziţiilor art. 278 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 Consiliul a analizat mai 
întâi excepţia tardivităţii depunerii contestaţiei de către S.C. [...] S.A., în numele şi pentru 
asocierea [...] S.A. & S.C. [...] S.A. & S.C. [...] S.R.L  invocată de către S.C. [...] S.R.L., sens în care 
s-au avut vedere următoarele aspecte: tipul contractului pentru a cărui atribuire a fost organ 
procedura de atribuire - contract de lucrări; 

- valoarea estimată a contractului, fără TVA, precizată în anunţul de participare - 
20.246.070,27 lei, echivalentul a aprox. 4.600.00 euro, mai mică decât pragul de 5.000.000 euro 
prevăzut de art. 55 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 34/2006; 

- prevederile art. 2562 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006 „Persoana vătămată poate sesiza 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii 
dreptului  pretins ori a interesului legitim, în termen de: b) 5 zile începând  ziua următoare luării la 
cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante 
considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit estimată 
conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a este mai mică decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2)” 

- data depunerii contestaţiei la Consiliu - 07.11.2013; 
- data primirii adresei de comunicare a rezultatului procedurii 26879/29.10.2013 este data de 

29.10.2013, când respectiva adresă fost înregistrată la contestatoare sub nr. 11771. 
Calculând termenul de 5 zile reglementat conform metodologiei prevăzută de art. 3 lit. z) din 

OUG nr. 34/2006, s-a constatat că s-a  împlinit în data de 03.11.2013, care fiind o zi de duminică a 
determinat încheierea termenului la expirarea ultimei ore a următoarele zile lucrătoare, respectiv, 
luni - 04.11.2013. 

S-a constatat că depunerea contestaţiei în data de 07.11.2013 s-a efectuat cu depăşirea 
termenului legal reglementat pentru exercitarea căilor de atac, când contestatoarea S.C. [...] S.A. era 
decăzută din dreptul de exercitare a căilor de atac împotriva  rezultatului procedurii de atribuire de 
care aceasta a luat cunoştinţă data de 29.10.2013. 

Excepţia tardivităţii depunerii contestaţiei de către S.C. [...] S.A. fiind întemeiată, a fost 
admisă, iar contestaţia a fost respinsă, ca tardivă, fără a analiza fondul acesteia. 

Faptul că în adresa de comunicare a rezultatului procedurii (autoritatea contractantă a 
menţionat că „Eventualele contestaţii se pot depune până la data de 08.11.2013, ora 24.00" nu poate 
fi de natură să înfrângă dispoziţiile legale exprese ce reglementează termenele de decădere privind 
exercitarea căilor de atac, nici contestatoarea şi nici autoritatea contractantă neputând a statua mai 
presus de lege, după cum, în raport de principiul de drept nemo legem ignorare censetur, petenta nu 
poate invoca necunoaşterea prevederilor art. 2562 alin. (l) lit. b) din OUG nr. 34/2006 spre a se 
repune în termenul de contestare, eroarea de drept neputând exonera vreuna dintre părţi de 
răspunderea privind respectarea reglementărilor exprese referitoare la exercitarea căilor de atac. 

Astfel, susţinerile contestatoarei din adresa de răspuns nr. 1681/26.11.2013, conţinând 
punctul de vedere referitor la excepţie, conform cărora „(...) societatea noastră s-a încadrat în 
termenul de contestare indicat de autoritatea contractantă" nu prezintă o argumentare relevantă, de 
natură a determina extinderea termenului de exercitarea a căilor de atac împotriva rezultatului 
procedurii. 
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Examinând susţinerile părţilor, probatoriul administrat şi dispoziţiile legale aplicabile în 
soluţionarea contestaţiei formulată de către S.C [...] S.R.L., Consiliul a constatat că respectiva 
petenta prezintă două categorii de critici, respectiv: o primă categorie referitoare la decizia autorităţii 
contractante de respingere a ofertei contestatoarei ca neconformă,   iar   o   altă   categorie   vizând   
decizia   de   declarare câştigătoare a ofertei depusă de asocierea S.C. [...] S.R.L. & S.C [...] S.R.L., 
critici care au fost analizate în ordinea care au fost invocate, astfel: 

I. Potrivit adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 268 din 29.10.2013, decizia 
autorităţii contractante de respingere a ofertei asocierii S.C. [...] S.R.L. a fost motivată astfel: „Prin 
răspunsul la solicitarea de clarificări (...), prin modificarea cantităţi la unele articole, în conformitate 
cu cantităţile din caietul de sarcini, a modificat preţurile unitare din articol menţinând valoarea 
oferta iniţial, corectarea erorii aritmetice neefectuându-se aşa cum prevăd art. 80 alin. (2) lit. a) din 
HG nr. 925/2006 actualizată, în sensul dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, 
trebuie în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat  corespunzător. Prin răspunsul la 
solicitarea de clarificări nu aţi acceptat, modificarea propunerii financiare prin corectarea erorilor 
aritmetice cum prevede art. 80 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006". 

Rezultatul procedurii astfel comunicat este considerat de petentă  netemeinic şi nelegal, 
deoarece, în opinia acesteia, răspunsul să clarificări a fost elaborat întocmai celor solicitate, 
respectiv solicitarea de clarificare/justificare a diferenţelor de cantităţi din devizul-ofertă şi devizul 
general din documentaţia de atribuire, [...] S.R.L. „a rectificat erorile cantitative,  tastate eronat la 
momentul întocmirii ofertei, ocazie cu care a constatat şi faptul că informaţiile din oferta sa privind 
preţul unitar al unor articole au fost preluate greşit din documentele justificative în centralizatoarele 
prezentate". 

Totodată, petenta a susţinut că nu i s-a cerut să accepte efectuarea de „corecţii aritmetice", 
caz în care ar fi răspuns în consecinţă, iar faptul că aceasta nu a înţeles sensul solicitării comisiei de 
evaluare referitoare la modificarea cantităţilor la unele articole de deviz ca fiind cel al unor corecţii 
aritmetice s-ar datora încălcării de către autoritate; contractantă a „dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din 
O.U.G. 34/2006???" încălcare care nu i se poate imputa contestatoarei. 

În raportul procedurii nr. 22638/25.09.2013 se menţionează că, prin adresa nr. 21093 din 
10.09.2013, „au fost solicitate ofertantului clarificări privind următoarele aspecte: (...)" la care „S.C. 
[...] S.R.L. a răspuns în termen cu adresa nr. 2167/11.09.2013 (...) după cum urmează: 2. Ofertantul 
precizează că în lista de cantităţi - Obiect 1 - Amenajare teren, articol 1 [...] săpătură mecanică, 
valoarea înscrisă se datorează unei erori de scriere. Ofertantul ataşează devizul de lucrări cu valoarea 
finală nemodificată (Anexa 2). Comisia constată că ofertantul a modificat cantitatea art 1 [...], 
respectiv, în loc de 1,0 sute mc, înscris cantitatea de 10,34 sute mc, conform caietului de sarcini, nu 
modifică valoarea totală a articolului, în schimb modifică preţul unitar, respectiv, de la 1534,21 
lei/suta de mc, la 148,38 lei/suta mc„. 

Aceleaşi tipuri de corectări, constând în modificarea de cantităţi de lucrări şi preţuri unitare 
din ofertă spre a se menţine preţul total al categoriilor de lucrări nemodificate, sunt consemnate ca fi 
efectuate de către petenta S.C. [...] S.R.L. şi în ceea priveşte: „Obiect 3 - Reabilitare străzi şi trotuare 
- Reabilitare trotuare existente", la articolul 1 DB15D2; „Obiect 3 - Reabilitare străzi şi trotuare - 
Parcări noi", la articolul 2 DB15D1; „Obiect 3 - Reabilitat străzi si trotuare - Semnalizare şi 
marcaje" la art. 1DF16A1; „Obiect - Organizare şantier - Reţele de iluminat şi forţă", la art. 50 
ACD04I1.” 

Modificările operate în ofertă la modul mai sus precizat sunt recunoscute de către 
contestatoarea S.C. [...] S.R.L., care cere anularea rezultatului procedurii prin care oferta sa a fost 
respinsă ca neconformă, doar prin prisma faptului că autoritatea contractantă nu i-a solicitat expres 
să îşi exprime acordul privind efectuarea de „corecţii ale erorilor aritmetice" din oferta sa, susţinând 
astfel că a răspuns întocmai cerinţei formulate, rectificând erorile cantitative tastate în mod greşit în 
momentul întocmirii ofertelor", precum şi că „tot cu această ocazie s-a constatat faptul că 
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informaţiile din ofertă privind preţul unitar al unor articole au fost preluate greşit din documentele 
justificative în centralizatoarele prezente, (...)". 

În situaţia faptică dată, Consiliul a constatat că ofertei petentei [...] S.R.L. îi sunt incidente 
următoarele norme legale : art. 170-171 din OUG nr. 34/2006 - „Ofertantul elaborează oferta în 
conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire; Oferta are caracter obligatoriu, din 
punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea 
contractantă"; art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006 - „Oferta este considerată neconformă în 
următoarele situaţii: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini". 

Astfel fiind, dacă prin caietul de sarcini s-a prevăzut executarea, spre pildă, în cadrul 
obiectului 1 de lucrări, constituit de amenajare lucrări, să fie executată săpătură mecanică 
(activitatea articol [...]) în cantitate de 1.034 mc, iar contestatoarea, în oferta sa, a prevăzut 
executarea doar a 100 mc de săpătură mecanică, oferta astfel elaborată nu satisface în mod 
corespunzător cerinţa caietului de sarcini, fiind elaborată fără a se fi respectat prevederea 
documentaţiei de atribuire. 

Spre a determina dacă nerespectarea cantităţii de săpătură mecanică din cadrul articolului de 
deviz [...] poate fi încadrată în categoria de „eroare aritmetică", Consiliul s-a raportat la dispoziţiile 
art. 80 alin. (2) din HG nr. 925/2006 potrivit cărora: „Erorile aritmetice se corectează după cum 
urmează: a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare 
preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător; b) dacă există o discrepanţă între litere şi 
cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi 
corectată corespunzător". 

În situaţia în care, în mod evident, nu au fost respectate cantităţile de lucrări, care, după cum 
susţine petenta S.C. [...] S.R.L., au fost tastate eronat la momentul întocmirii ofertei, în cauză nu este 
cazul nici de existența vreunei discrepanţe între preţul unitar şi preţul total şi nici de discrepanţă 
între litere şi cifre, astfel că noţiunea de „erori aritmetice" şi operaţiunea de corectare a acestora nu 
aveau aplicabilitate în speţă. 

S-a constatat, de asemenea, că prin răspunsul nr. 2167/11.09.2013, dat la clarificările 
solicitate de autoritatea contractantă referitoare justificarea diferenţelor de cantităţi de lucrări dintre 
devizul-ofertă şi documentaţia de atribuire, S.C. [...] S.R.L. a modificat:  

- propunerea tehnică, prin modificarea cantităţii de 100 mc de săpătură mecanică din cadrul 
articolului [...], la cantitatea de cantitate de 1.034 mc; 

- propunerea financiară, prin modificarea preţului unitar, de la 1534,21 lei/suta de mc, la 
148,38 lei/suta de mc, deoarece lit. t) a art. 3 din OUG nr. 34/2006 defineşte propunerea financiară 
ca fiind „parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi 
comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire", preţul 
unitar fiind astfel informaţie proprie propunerii financiare. 

Într-o atare situaţie sunt aplicabile dispoziţiile art. 79 alin. (2) teza I-a din HG nr. 925/2006 - 
„în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii 
tehnice, oferta va fi considerată neconformă" şi art. 79 alin. (3) din acelaşi a normativ - „în cazul în 
care ofertantul modifică prin răspunsurile / care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta 
sa va considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin (2). 

În cauză nu puteau avea aplicabilitate nici normele tezei a Il-a art. 79 alin. (2) din HG nr. 
925/2006 potrivit cărora „Modificări a propunerii tehnice, se acceptă în măsura în care acestea: a) 
pot încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau b) reprezintă corectări ale 
unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi 
condus modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 
79 alin. (3) rămân aplicabile", deoarece eventualele  modificări  ale  propunerii  tehnice  în  sensul  
corelării cantităţilor de lucrări cu cele din caietul de sarcini conduceau inevitabil la modificarea 



601 
 

propunerii financiare din alte considerente diferite de corectarea erorilor aritmetice reglementată de 
art. 80 alin. (2) din H nr. 925/2006. 

Deoarece oferta petentei, pentru viciile cu care a fost întocmit recunoscute de către 
contestatoare - „erorile cantitative, tastat eronat la momentul întocmirii ofertei, ocazie cu care a 
constatat faptul că informaţiile din oferta sa privind preţul unitar al unui articole au fost preluate 
greşit din documentele justificative i centralizatoarele prezentate" se încadra în categoria celor 
reglementat de art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006, iar răspunsul dat de petenta prin adresa 
nr. 2167/11.09.2013 a atras incidenţa dispoziţiile art. 79 alin. (2) şi (3) din acelaşi act normativ, 
respingerea acesteia ca neconformă este temeinică şi legală. 

Deoarece referirea eronată a autorităţii contractante din adresa de comunicare a rezultatului 
procedurii nr. 26878 din 29.10.2013 constituită de afirmaţia „corectarea erorii aritmetice 
neefectuându-se aşa cum prevede art. 80 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/200 actualizată" nu poate 
înlătura caracterul neconform al ofertei depus de S.C. [...] S.R.L., Consiliul nu va dispune remediere 
respectivei adrese, deoarece o eventuală modificare nu profită petentei, iar în raportul procedurii 
sunt expres menţionate diferenţei de cantităţi de lucrări dintre ofertă şi documentaţia de atribuire 
precum şi răspunsurile contestatoarei prin care aceasta a modifica propunerea tehnică (sub aspectul 
cantităţilor de lucrări) şi propunerea financiară (sub aspectul preţurilor unitare). 

În situaţia în care neconcordanţele de cantităţi de lucrări au făcut obiectul cererii de 
clarificări, contestatoarea având cunoştinţă fermă şi certă de modificările aduse ofertei prin 
răspunsul dat autorităţii contractante, susţinerea S.C. [...] S.R.L. conform cărei, precizarea din adresa 
de comunicare a rezultatului procedurii nr. 2687, din 29.10.2013 conform căreia motivul respingerii, 
ca neconformă, a ofertei sale a fost constituit de „modificarea cantităţilor la unele articole" nu 
respectă prevederile art. 207 din O.U.G. nr. 34/2006, este neîntemeiată. 

S-a constatat astfel că, sub aspectul respingerii ofertei contestatoarei ca neconformă, decizia 
autorităţii contractante este temeinică şi legală. 

Cu privire la criticile formulate de către S.C. [...] S.R.L. referitoare la decizia autorităţii 
contractante de declarare câştigătoare a ofertei depusă de asocierea S.C. [...] S.R.L. & S.C. [...] 
S.R.L., Consiliul a constatat că, prin contestaţia nr. 2575 din 04.11.2013, referitor la oferta 
câştigătoare a invocat motive constituite de critici privind: faptul că declaraţia pe proprie răspundere 
depusă de fiecare dintre membrii asocierii nu respectă dispoziţiile art. 11 din H.G. nr. 925/2006; 

- situaţia personală a membrilor respectivei asocieri nu respectă cerinţele documentaţiei de 
atribuire; 

- asocierea declarată câştigătoare nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare privind 
capacitatea economică şi financiară şi cele privind capacitatea tehnică, în sensul că: 

- nu au fost descrise tehnologiile folosite în cadrul procesului de lucru, echipamentele 
utilizate pentru realizarea acestora, utilajele/ echipamentele înglobate în lucrare, în concordanţă cu 
prevederile caietului de sarcini; 

- nu au fost descrise, conform fişei de date a achiziţiei, detaliat, modul de îndeplinire a 
sarcinilor de către persoanele responsabile cu derularea contractului şi nici a modului de lucru în 
corelare cu graficul general de realizare a investiţiei publice; 

- nu au fost incluse menţiunile privitoare la respectarea condiţiilor tehnice de calitate şi a 
cerinţelor şi criteriilor de performanţă, precum şi de respectare a tuturor măsurilor de protecţie a 
muncii şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în timpul execuţiei lucrărilor; 
- nu au fost declaraţi furnizorii de materiale pentru toate materialele; 
- nu au fost completate fişei tehnice ale utilajelor; 
- nu au fost completate PCCVI-urile pentru toate categoriile de lucrări cuprinse în contract. 

În urma studierii dosarului cauzei la sediul Consiliului, prin adresa nr. 2677/18.11.2013, S.C. 
[...] S.R.L. a formulat critici vizând oferta Asocierii S.C [...] S.R.L. & S.C. [...] S.R.L., cu privire la: 

1) Garanţia de participare a Asocierii S.C [...] S.R.L. & S.C. [...] S.R.L. 
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2) Acordul de asociere, încheiat în data de 03.07.2013, între S.C. [...] S.R.L. şi S.C. [...] 
S.R.L. 

3) Cu privire la Formularul de ofertă - Formularul 22 al asocierii câştigătoare, petenta a 
susţinut că acesta este întocmit de către S.C. [...] S.R.L., prin reprezentant [...], pentru și în numele 
SC. [...] S.R.L. şi nu în numele Asocierii S.C. [...] S.R.L. & 5  [...] S.R.L, 
 Aprecierea că operatorul economic -S.C. [...] S.R.L. Tulcea precizat perioada de valabilitate 
a ofertei mai mare de 120 de zile . 
 Critici privitoare la modul eventual de constituire a garanţiei buna execuţie. 
 Critici privind calitatea de IMM a S.C. [...] S.R.L. 
 4). Formularea de critici referitoare la declaraţia iniţială, întocmită pe proprie răspundere de 
reprezentantul împuternicit al asocierii SC [...] S.R.L. & S.C. [...] S.R.L, în calitate de ofertant 
asociat lider de asociaţie. 
 - capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, cu referinţa „autorizaţia conform 
Ordinului nr. 2262/29.12.2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului 
feroviar", aparţinând S.C. [...] S.A., susţinând că nu dovedeşte relaţia cu ofertantul şi nici calitatea în 
care participă această procedură, fiind subcontractant, apreciind astfel că autorizaţi 
subcontractantului ar putea fi avute în vedere numai dacă ofertantul are în obiectul de activitate 
execuţia lucrărilor pentru car e obligatorie autorizaţia şi dacă subcontractantul execută în totalitate  

- se critică experienţa similară invocându-se presupuse vicii contractelor de referinţă 
constituite de lucrările: „Canalizare menaj în sistem centralizat şi staţia de tratare ape uzate în 
localitatea Mahmudia, jud. Tulcea", „Reabilitare sisteme rutiere" - benefic Sectorul 6 Bucureşti, 
„Proiectare şi execuţie - modernizare drumuri înfiinţare centru de asistenţă după programul şcolar 
tip after school investiţii pentru organizare festival în comuna …, jud … - beneficiar Primăria 
Comunei …; 

- se critică solicitarea de completare a atestatelor şi legitimaţii personalului cu acte valabile 
la data limită de depunere a ofertei apreciindu-se că, prin clarificările solicitate, autoritatea 
contractantă a „repus în termenul legal în care trebuia să-şi îndeplinească obligaţiile,  precum şi la 
vechimea în profesie a doi dintre specialişti. 

5) Se aduc critici referitoare la propunerile tehnică şi financiară din oferta câştigătoare, 
petenta susţinând că, deoarece propunerea tehnică a respectivei oferte nu respectă cerinţele caietului 
de sarcini, urmare clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, s-a modificat conţinutul propunerii 
financiare, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 79 alin. (din H.G. 925/2006, sens în care 
contestatoarea exemplifică prin indicare normelor compuse DE10A1, DE11 Al, DA09A3, DF19A1, 
A 28, ACA28 şi oferta de preţ pentru piatră spartă, susţine că preţul acesteia este mai mare în 
recapitulaţia consumurilor de materiale, în oferta financiară s-au declarat preţuri fără a se lua în 
considerare transportul agregatelor de la Doaga la Tulcea. 

Analizând documentele de calificare şi oferta depusă de asocierea S.C [...] S.R.L & S.C. [...] 
S.R.L, Consiliul a constatat că aspectele de inadmisibilitate referitoare la respectiva ofertă, invocate 
în mod generic şi exhaustiv de către S.C. [...] S.R.L. în contestaţia nr. 2575 din 04.11.2013, sunt 
considerente de ordin personal ale petentei, prin care aceasta a încercat a se substitui comisiei de 
evaluare, fiind evident subiectivă în cele susţinute, prin interesul şi calitatea sa de ofertant concurent 
în procedură. 

Astfel, toate criticile referitoare la solicitările autorităţii contractante de clarificări şi 
completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii 
cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii 
ofertei cu cerinţele solicitate, clarificări ce i-au fost solicitate inclusiv contestatoarei, sunt 
neîntemeiate, prin dispoziţiile art. 201 din OUG nr. 34/2006 dreptul autorităţii contractante de a 
solicita clarificări/completări fiind limitat doar de apariţia unui avantaj evident în favoarea unui 
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ofertant, constituit de modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi cu oferte admisibile la 
procedura de atribuire, ceea ce nu este cazul în procedura analizată. 

În acest sens este relevantă menţiunea S.C [...] S.R.L. din finalul adresei nr. 3851/12.09.2013 
conform căreia: „(...) Erorile de mai sus se încadrează în categoria viciilor de formă conf. art. 80 
alin. (3) din HG nr. 925/2006, corectarea/completarea acestora fiind susţinută în mod neechivoc de 
conţinutul celorlalte devize (...)", iar din devizele ataşate rezultă corectarea abaterilor tehnice minore 
la care petenta face referire şi nu modificarea propunerii tehnice şi financiare spre a menţine preţul 
total al articolelor de deviz, cum greşit a procedat S.C. [...] S.R.L. 

Referitor la motivele suplimentare faţă de contestaţie, invocate de S.C. [...] S.R.L. prin 
adresa nr. 2677/18.11.2013, referitoare la oferta asocierii S.C [...] S.R.L. & S.C. [...] S.R.L., 
Consiliul are în vedere faptul că exercitarea dreptului părţilor de a depune concluzii scrise nu 
presupune că, pe calea concluziilor scrise, să fie formulate noi critici de nelegalitate care nu au fost 
supuse analizei Consiliului prin contestaţia depusă, aşa cum s-a întâmplat în cazul de faţă. 

A accepta această posibilitate, ar echivala cu a accepta faptul că pot fi formulate noi motive 
de nelegalitate după expirarea termenului de contestare, care este un termen imperativ, de decădere. 

Prin urmare, odată investit în termen prin contestaţie cu anumite motive de nelegalitate a 
actului autorităţii contractante, Consiliul nu poate fi reînvestit după expirarea termenului prescris de 
contestare cu alte motive de nelegalitate, pentru care nu ar mai exista nici contradictorialitate şi nici 
transparenţă şi pe care nici nu le-ar putea analiza in cele mai puţin de 20 de zile de soluţionare 
rămase la dispoziţia sa. 

De asemenea, în condiţiile în care, în cadrul procedurii desfăşurată în faţa Consiliului, 
trebuie respectate contradictorialitatea, transparenţa şi dreptul la apărare, mijloacele de asigurare a 
respectării acest principii fiind transmiterea contestaţiei către autoritatea contractantă care la rândul 
ei o transmite celorlalţi ofertanţi la licitaţie, aceştia având dreptul de a formula apărări sau de a se 
asocia la contestaţie, precum şi depunerea punctului de vedere al autorităţii contractante asupra 
contestaţiei.  

Consiliul a apreciat că este inadmisibil ca, pe calea concluzii scrise, care ar trebui să se 
limiteze la dezbaterea motivelor nelegalitate din cuprinsul contestaţiei, să se formuleze noi motive 
nelegalitate, întrucât aceasta ar presupune încălcarea prevederilor OUG nr. 34/2006 din  perspectiva 
termenului  de decădere instituit, a respectării principiilor contradictorialităţii, transparenţei şi a 
dreptul apărare, precum şi depăşirea limitelor învestirii CNSC, ţinând cont de faptul că actul de 
investire este contestaţia, soluţionarea acesteia urmând să se facă numai prin raportare la motivele de 
nelegalite invocate în contestaţie. 

Respectarea acestor exigenţe nu aduce atingere dreptului parţilor de a formula concluzii 
scrise şi nici principiului disponibilităţii, aşa cum, în mod neîntemeiat afirmă petenta, posibilitatea 
de modificare sau completare a contestaţiei, în virtutea acestui principiu, putându-se realiza în 
condiţiile şi în termenele prevăzute de normele de procedură  până la un moment dat, dar nu în etapa 
formulării concluziilor scrise. 

Nu are relevanţă nici împrejurarea că, în cazul de faţă, concluziile scrise au fost comunicate 
intimatei autoritate contractantă, întrucât exigenţa respectării principiului contradictorialităţii nu este 
asigurat  doar prin faptul că aceasta a putut să ia cunoştinţă de noile motive nelegalitate, în condiţiile 
în care, în această etapă a procedurii, era lipsită de posibilitatea de a mai formula apărări şi de a mai 
admite probe în combaterea noilor critici, raţionamentul fiind valabil şi în ce îi priveşte pe ceilalţi 
ofertanţi din cadrul procedurii. 

Din considerentele enunţate, cererea completatoare formulat petentă prin intermediul 
concluziilor scrise este inadmisibilă,fapt pentru care Consiliul nu a mai procedat la analiza criticilor 
dezvoltate de S.C. [...] S.R.L. în adresa nr. 2677/18.11.2013 intitulată „completare precizatoare a 
motivelor contestaţiei" şi „întâmpinare" de contestaţia depusă de S.C. [...] S.A. 
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Faptul că inadmisibilitatea cererii completatoare formulată de petenţi prin intermediul 
concluziilor scrise este legală şi temeinice, este susţinut şi de practica judiciară, relevante în acest 
sens fiind: Deciziei civile nr. 2320 din 27.05.2013 şi nr. 656 din 16.02.2012, pronunţate de Curtea 
de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal; Decizia NR. 4874 din 
03.07.2012, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal; 
Deciziile nr. 2899 din 21.06.2013 şi nr. 716/CA/2013-R din 20.02. pronunţate de Curtea de Apel 
Oradea - Secţia a II-a de Cont. Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 1550 din 10 septembrie 
pronunţată de Curtea de Apel Bacău, Secţia a II-a Civil Contencios Administrativ şi Fiscal. 

Faţă de cele constatate, în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, 
Consiliul a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de către S.C. [...] S.R.L., în contradictoriu cu 
MUNICIPIUL TULCEA, procedura de atribuire urmând a fi continuată. 

Fiind menţinută decizia autorităţii contractante privitoare la rezultatul procedurii de atribuire, 
cererea de intervenţie principală în interes propriu şi accesorie în sprijinul autorităţii contractante nr. 
5059 din 14.11.2013, formulată de către S.C. [...] S.R.L., a fost încuviinţată în principiu şi a admisă . 

Analizând plângerea formulată de petenta SC [...] SRL, Curtea o constată nefondată 
pentru următoarele aspecte de fapt şi de drept :  

Prin motivele de fapt invocate în cuprinsul plângerii formulate, petenta SC [...] SRL nu a 
contestat starea de fapt reţinută de CNSC în motivarea admiterii excepţiei tardivităţii, respectiv 
faptul că, în speţă, contestaţia a fost formulată cu depăşirea termenului de 5 zile prev. de art. 2562 
alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006. 

Critica petentei, în sensul că a respectat termenul menţionat de autoritatea contractanta 
adresa de comunicare a rezultatului procedurii, în sensul de dată calendaristică limită, este 
neîntemeiată, având în vedere că termenele de contestare sunt termene de decădere reglementate de 
dispoziţiile legale imperative din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractantă neavând competenţe de 
stabilire sau modificare a acestora, cum corect a reţinut Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor. 

Existenţa unei culpe a autorităţii contractante cu privire la menţionarea greşită a unui termen 
limită de formulare a contestaţiei în adresa de comunicare a rezultatului procedurii, nu poate 
constitui motiv de nerespectare a dispoziţiilor legale imperative ce reglementează termenele de 
decădere, atât autoritatea contractantă, cât şi ofertanţii, având obligaţia, atât de a cunoaşte, cât şi de a 
aplica dispoziţiile legale, eroarea de drept a petentei SC [...] SRL neputând determina extinderea 
termenului de exercitarea a căilor de atac împotriva rezultatului procedurii, cum corect s-a reţinut 
prin decizia CNSC contestată în cauză. 

În raport de valoarea estimată a contractului, fără TVA, precizată în anunţul de participare, 
de prevederile art. 2562 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006, de data primirii adresei de comunicare 
a rezultatului procedurii 26879/29.10.2013, precum şi de data depunerii contestaţiei la Consiliu, 
07.11.2013, se constată că decizia CNSC de admitere a excepţiei tardivităţii contestaţiei este 
temeinică şi legală. 

Faţă de temeinicia admiterii excepţiei tardivităţii de către CNSC, motivele plângerii petentei 
SC [...] SRL, vizând fondul cauzei, nu vor face obiectul analizei în prezenta decizie. 

În ceea ce priveşte plângerea formulată de petenta SC [...] SRL, Curtea o constată 
nefondată pentru următoarele aspecte de fapt şi de drept : 

În data de 29.04.2013 in calitate de autoritate contractanta, [...] MUNICIPIUL TULCEA a 
publicat in SEAP Anunţul de participare nr. 143416 privind procedura de atribuire prin Licitaţie 
deschisă a contractului de lucrări "Îmbunatăţirea Serviciilor Urbane, Infrastructura Publică Urbană, 
Zona Urbană Vest, Municipiul Tulcea" Cod Smis7901". 

Valoarea estimata a contractului a fost de 20.246.070,27 RON fără TVA până la data limita 
pentru depunerea ofertelor s-au înregistrat 5 oferte, printre care și oferta petentei SC [...] SRL. 
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Oferta SC [...] SRL s-a clasat pe locul II cu o propunere financiară de 14.423.581,66 lei, 
după oferta Asocierii S.C. [...] S.A. PITEȘTI - S.C. [...] S.A. Pitesti-S.C. [...] S.R.L. Sarichioi. 

După evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta a respins atât oferta de pe locul I, oferta 
Asocierii S.C. [...] S.A. PITESTI - S.C. [...] S.A. Pitesti - S.C. [...] S.R.L. Sarichioi, cât și SC [...] 
SRL, clasată pe locul II, declarând câştigătoare oferta asocierii S.C. [...] S.R.L. - S.C. [...] S.R.L. 
Bucureşti cu propunere financiară de 15.932.224,97 lei. 

Împotriva rezultatului procedurii petenta S.C. [...] S.R.L. a formulat contestaţie la Consiliul 
Naţional de Soluţionare Contestaţiilor pentru motive de nelegalitate si netemeinicie. 

Critica petentei în sensul că, în speţă, concluzia completului de soluţionare a contestaţiei în 
sensul aplicării incorecte a dispoziţiilor legale care au constituit temeiul respingerii ofertei ca 
neconformă reprezintă o dovadă clară a nelegalităţii rezultatului procedurii, astfel cum s-a susţinut 
prin întâmpinare, este nefondată având în vedere următoarele aspecte :  

Prin adresa de comunicare a rezultatului procedurii nr. 268 din 29.10.2013, decizia autorităţii 
contractante de respingere ca neconformă a ofertei asocierii S.C. [...] S.R.L. a fost motivată astfel: 
„Prin răspunsul la solicitarea de clarificări (...), prin modificarea cantităţii la unele articole, în 
conformitate cu cantităţile din caietul de sarcini, a modificat preţurile unitare din articol menţinând 
valoarea oferta iniţial, corectarea erorii aritmetice neefectuându-se aşa cum prevăd art. 80 alin. (2) 
lit. a) din HG nr. 925/2006 actualizată, în sensul dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul 
total, trebuie în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat  corespunzător. Prin răspunsul 
la solicitarea de clarificări nu aţi acceptat modificarea propunerii financiare prin corectarea erorilor 
aritmetice, cum prevede art. 80 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006". 

În raportul procedurii nr. 22638/25.09.2013, se menţionează că, prin adresa nr. 21093 din 
10.09.2013, „au fost solicitate ofertantului clarificări privind următoarele aspecte: (...)" la care „S.C. 
[...] S.R.L. a răspuns în termen cu adresa nr. 2167/11.09.2013 (...) după cum urmează: 2. Ofertantul 
precizează cu adresa nr.2167/11.09.2013 (...) după cum urmează: 2. Ofertantul precizează că în lista 
de cantităţi - Obiect 1 - Amenajare teren, articol 1 [...] săpătură mecanică, valoarea înscrisă se 
datorează unei erori de scriere. Ofertantul ataşează devizul de lucrări cu valoarea finală nemodificată 
(Anexa 2). Comisia constată că ofertantul a modificat cantitatea art. 1 [...], respectiv, în loc de 1,0 
sute mc, înscris cantitatea de 10,34 sute mc, conform caietului de sarcini, nu modifică valoarea 
totală a articolului, în schimb modifică preţul unitar, respectiv, de la 1534,21 lei/suta de mc, la 
148,38 lei/suta mc„. 

Aceleaşi tipuri de corectări, constând în modificarea de cantităţi de lucrări şi preţuri unitare 
din ofertă spre a se menţine preţul total al categoriilor de lucrări nemodificate, sunt consemnate ca fi 
efectuate de către petenta S.C. [...] S.R.L. şi în ceea priveşte: „Obiect 3 - Reabilitare străzi şi trotuare 
- Reabilitare trotuare existente", la articolul 1 DB15D2; „Obiect 3 - Reabilitare străzi şi trotuare - 
Parcări noi", la articolul 2 DB15D1; „Obiect 3 - Reabilitat străzi si trotuare - Semnalizare şi 
marcaje" la art. 1DF16A1; „Obiect - Organizare şantier - Reţele de iluminat şi forţă", la art. 50 
ACD04I1.” 

În esenţă, în raport de solicitarea de clarificări a autorităţii contractante şi de răspunsul 
petentei S.C. [...] S.R.L la aceasta, autoritatea contractantă, prin raportul procedurii contestat în 
cauză, a respins oferta ca neconformă cu motivarea în fapt, în sensul că ofertantul a efectuat 
corectări ale ofertei, constând în modificarea de cantităţi de lucrări şi preţuri unitare din ofertă spre a 
se menţine preţul total al categoriilor de lucrări nemodificate. 

Potrivit art. 80 alin. (2) din HG nr. 925/2006 : „Erorile aritmetice se corectează după cum 
urmează: a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare 
preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător; b) dacă există o discrepanţă între litere şi 
cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi 
corectată corespunzător". 
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Sub aspectul aplicabilităţii în cauză a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006 
actualizată, se constată că, în mod corect, CNSC prin decizia contestată, astfel cum a susţinut şi 
petenta, a reţinut că noţiunea de „erori aritmetice" şi operaţiunea de corectare a acestora nu aveau 
aplicabilitate în speţă. 

Analizând însă motivele de fapt invocate de petenta S.C. [...] S.R.L în cuprinsul plângerii 
adresate instanţei, se constată că aceasta nu contestă faptul că prin răspunsul la clarificări, respectiv 
prin adresa nr. 2167/11.09.2013 a operat o modificare a propunerii tehnice (sub aspectul cantităţilor 
de lucrări) şi propunerea financiară, recunoscând implicit aceste aspecte. 

Potrivit art. 278 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 „Consiliul examinează din punct de vedere al 
legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în 
tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru 
remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune 
modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente 
emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea 
procedurii de atribuire.” 

În ceea ce priveşte criticile petentei, în sensul că prin aplicarea incorectă a dispoziţiilor legale 
care au constituit temeiul respingerii ofertei ca neconformă reprezintă o dovadă clară a nelegalitatii 
rezultatului procedurii, astfel cum a susţinut prin contestaţie, iar Consiliul s-a subrogat în drepturile 
și competențele atribuite de lege comisiei de evaluare, nu pot fi primite, declararea de către 
autoritatea contractantă a ofertei petentei ca neconformă în temeiul art. 80 alin. (1) din HG nr. 
925/2006, în condiţiile în care oferta era neconformă potrivit art. 79 alin. 2 şi 3 din acelaşi act 
normativ, nu justifică o soluţie de anulare a raportului procedurii şi de reluare a procedurii de 
atribuire, atâta timp cât nu se poate invoca vreo vătămare suferită de petentă, oferta sa impunându-se 
a fi respinsă ca neconformă, şi nu admisă. 

Se constată astfel legală decizia CNSC, care în exercitarea atribuţiilor prev. de art. 278 alin. 2 
din OUG nr. 34/2006, a reţinut temeinicia soluţiei autorităţii contractante de respingere a ofertei 
petentei ca neconformă, prin prisma temeiurilor de fapt indicate în raportul procedurii, respectiv 
modificarea de cantităţi de lucrări şi preţuri unitare din ofertă spre a se menţine preţul total al 
categoriilor de lucrări nemodificate, deşi a observat că încadrarea legală a ofertei de către autoritatea 
contractantă este greşită, constatând în mod temeinic că nu se impune remedierea actului 
contestat,întrucât modificarea acestuia nu-i profită petentei. 

Susţinerea petentei, în sensul că CNSC a adus atingere principiului legalităţii care 
guvernează activitatea CNSC, prin prisma faptului că decizia de descalificarea a ofertei petentei 
pentru un motiv nou, aparţine CNSC, şi nu comisiei de evaluare, potrivit art. 72 din HG nr. 
925/2006, sunt nefondate având în vedere că soluţia de respingere a ofertei ca neconformă a fost 
adoptată de către autoritatea contractantă şi comunicată petentei prin adresa nr. 26878/29.10.2013, 
în care s-au precizat în mod corect motivele de fapt, respectiv faptul că prin adresa nr. 
2167/11.09.2013 a operat o modificare a propunerii tehnice (sub aspectul cantităţilor de lucrări) şi 
propunerii financiare, CNSC stabilind doar temeinicia motivelor de respingere a ofertei raportat la o 
altă încadrare legală, fără însă a le modifica. 

Curtea apreciază ca fiind nefondată şi cea de-a doua critică formulată de petenta SC [...] SRL 
având ca obiect nelegalitatea declarării ofertei asocierii reprezentata de liderul [...] S.R.L. ca si 
câştigătoare, pentru următoarele considerente: 

O primă precizare se impune sub aspectul limitelor motivelor plângerii petentei, în sensul că 
acestea nu cuprind critici vizând faptul că CNSC nu a reţinut temeinicia motivele invocate de către 
petenta SC [...] SRL în contestaţia iniţiala,  şi care au vizat nerespectarea cerinţelor documentaţiei de 
atribuire din mai multe puncte de vedere, începând cu nerespectarea dispoziţiilor art. 11 din H.G. nr. 
925/2006, petenta rezumându-se a le aminti generic. 
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Susţinerea petentei, în sensul că prin decizia contestată CNSC nu a analizat critica iniţială 
privind declaraţia iniţială şi documentele care, în opinia ofertantului câştigător, fac dovada 
îndeplinirii cerinţelor documentaţiei, este nefondată, în mod corect organul cu activitate 
jurisdicţională reţinând că aceste critici au un grad ridicat de generalitate, reprezentând considerente 
de ordin personal ale petentei.  

Apărarea petentei, în sensul că motivele suplimentare faţă de contestaţia iniţială, formulate 
prin cererea nr. 2677/18.11.2013, nu reprezintă critici noi de nelegalitate, ci doar argumente 
suplimentare formulate în susţinerea motivelor iniţiale, sunt nefondate, având în vedere că, din 
analiza precizărilor/completărilor formulate ulterior expirării termenului de contestare prev. de art. 
2562 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006, Curtea constată că în mod corect, CNSC, prin decizia 
contestată, a reţinut că petenta a formulat noi motive nelegalitate, analiza acestora presupunând 
încălcarea prevederilor OUG nr.  34/2006 din  perspectiva termenului  de decădere instituit, a 
respectării principiilor contradictorialităţii, transparenţei şi a dreptul apărare, precum şi depăşirea 
limitelor învestirii CNSC. 

Curtea reţine că, potrivit art. 270 din ordonanţă, contestatorul trebuie să se conformeze 
exigenţelor impuse de acest text de lege sub aspectul formei şi conţinutului contestaţiei, aceasta 
neputând fi completată, decât în situaţia expusă la alin. 2, precum şi în situaţia în care termenul de 
contestare nu s-a împlinit, ipoteze în care nu se încadrează situaţia de faţă. 

Susţinerea petentei, în sensul că nu a formulat motive noi, ci au fost dezvoltat cele din 
contestaţia iniţială, în urma studierii dosarului la CNSC, nu se poate reţine, având în vedere că  
motivele invocate ulterior prin precizarea/ completarea nr. 2677/18.11.2013, se constituie într-o altă 
contestaţie ce cuprinde motive de fapt şi de drept esenţialmente diferite.  

Prin urmare, în mod corect, CNSC nu a supus analizei motivele noi invocate de petentă cu 
încălcarea normelor de procedură ce reglementează materia achiziţiilor publice. 

Nici susţinerea petentei, în sensul încălcării normelor de procedură pentru faptul că nu s-a 
invocat şi pus în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii, nu poate fi reţinută, în condiţiile în care, 
în realitate, Consiliul, în urma analizei pe fond a motivelor invocate în contestaţie, a respins-o ca 
neîntemeiată şi a luat act că invocarea prin cererea nr. 2677/18.11.2013 a unor motive noi, ulterior 
expirării termenului de contestare prev. de art. 2562 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006, apare 
inadmisibilă. 

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse mai sus, Curtea constată nefondate 
plângerile conexe formulate de petentele SC [...] SA - LIDER AL ASOCIERII SC [...] SA - SC [...] 
SA - SC [...] SRL şi SC [...] SRL, urmând a le respinge în temeiul art. 285 alin. 4 din OUG nr. 
34/2006, menţinând ca temeinică şi legală decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor. 

În raport de soluţia adoptată cu privire la plângerile formulate de petente, Curtea apreciază 
neîntemeiată şi cererea de suspendare a executării contractului întemeiată pe dispoziţiile art. 2831 
din O.U.G. 34/2006, urmând a o respinge. 

 
112. Plângere formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor. Invocarea netemeiniciei deciziei contestate de către petentă. 
Neîncălcarea dreptului la apărare al petentei. 
 

Art. 275, alin.(1) din OUG nr. 34/2006 
Art. 209, lit. c din OUG nr. 34/2006 

 
În calea plângerii formulate împotriva deciziei nr. 4654/C3/5333-5366 a CNSC din 24.12.2013, 

petenta a invocat, ca şi motiv de nelegalitate, încălcarea dreptului său la apărare, prin faptul că cel învestit 
cu soluţionarea contestaţiilor, respectiv Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a adoptat o 
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soluţie prin care a prejudiciat interesele tuturor participanţilor la procedură, inclusiv al autorităţii 
contractante. 

Invocarea dispoziţiilor art. 275, alin.(1) din OUG nr. 34/2006 este de natură a susţine caracterul 
netemeinic al acestui motiv, cât timp norma citată arată că ”în soluţionarea contestaţiilor, Consiliul are 
dreptul să ceară lămuriri părţilor şi orice alte date necesare pentru soluţionarea contestaţiei”, astfel că acest 
drept nu poate fi transformat într-o obligaţie prin interpretarea eronată a petentei. 

În ceea ce priveşte critica de netemeinicie adusă deciziei contestate,  se constată că petenta a 
apreciat că CNSC a restrâns o parte din drepturile autorităţii contractante, respectiv dreptul de a fi protejată 
faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertanţilor pe durata procedurii de atribuire 
a contractului. 
 Curtea constată că în procedura de soluţionare a contestaţiilor au fost corect aplicate prevederile 
art. 209, lit. c din OUG nr. 34/2006, pentru încălcarea de către autoritatea contractantă a principiilor ce 
guvernează procedura achiziţiilor publice, nefiind acordat acelaşi comportament ofertanţilor în cauză.  
 

Decizia civilă nr. 41/CA/03.03.2014 
                           Dosar nr. 45/36/2014 

 
Prin plângerea înregistrată sub nr.45/36/2014 pe rolul Curţii de Apel Constanţa – Secţia a II-

a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal,  reclamanta Asociaţia SC [...] SRL – SC [...] SA, în 
contradictoriu cu pârâţii Comuna [...] (Primăria [...]), SC [...] SRL şi SC [...] SRL, împotriva deciziei 
nr.4654/C3/5333-4366 din 24.12.2013 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor a solicitat:  
           - admiterea plângerii aşa cum a fost formulată şi suspendarea efectelor deciziei 
nr.4654/C3/5333- 5366 din 24.12.2013 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor; 
           - desfiinţarea deciziei atacate şi pe fond continuarea procedurii de atribuire şi cu participarea 
contestaţiilor ale căror oferte se vor dovedi conforme, în instanţă. 

În susţinerea plângerii petenta învederează că prin contestaţia nr.2950 din 02.12.2013 
înregistrată la CNSC sub nr.41328 din 03.12.2013, contestatoarea SC [...] SRL a solicitat 
pronunţarea unei decizii prin care să se dispună anularea în parte a procesului verbal de deschidere a 
ofertelor nr.9092/29.11.2013 întocmit de către Comuna [...] (Primăria [...]) în calitate de autoritate 
contractantă şi reluarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică cu luarea în calcul 
a Poliţiei de asigurare emisă de [...] drept garanţie pentru participarea la licitaţie nr.4170/27.11.2013. 
 În urma verificărilor asupra modului de constituire a garanţiei de participare cu privire la 
cuantumul, forma şi termenul de valabilitate solicitate prin fişa de date a achiziţiei, comisia de 
evaluare a hotărât să nu-i fie deschisă oferta depusă deoarece poliţa de asigurare prezentată a fost 
considerată neconformă întrucât data expirării acesteia a fost „trecută pe data de 29.02.2014, dată 
inexistentă”. 

Sunt prezentate motivele pentru care crede că a fot tratată discriminatoriu atunci când 
autoritatea contractantă a refuzat să accepte transmiterea prin fax de către societatea de asigurări a 
poliţei corectate sau să o aducă în original până la sfârşitul şedinţei de deschidere a ofertei, în 
contradictoriu cu tratamentul oferit participantului Asociaţia S.C [...] S.R.L - S.C. [...] S.A căruia i s-
a „oferit posibilitatea să facă dovada printr-un fax că au făcut plata greşit într-un alt cont". 
           De asemenea, arată că înscrierea datei de 29.02.2014 în poliţa de asigurare reprezintă o 
greşeală de dactilografiere şi putea fi considerată viciu de formă în înţelesul dat de prevederea 
art.80, alin. 3 din HG nr. 925/2006 deoarece în cuprinsul poliţei în penultima frază era specificată 
data corectă de 27.02.2014 în sintagma "prezenta garanţie este valabilă până la data de 27.02.2014 
ora 24:00", motiv pentru care autoritatea contractantă ar fi avut dreptul să corecteze eroarea/viciul cu 
acceptul ofertantului, conform art. 80, alin. 1 din HG nr. 925/2006, mai ales că valabilitatea poliţei 
nu era mai mică de 90 de zile. 
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            Prin contestaţia nr. 2556/04.12.2013, înregistrată la CNSC cu nr. 41606/04.12.2013, SC [...] 
SRL a solicitat pronunţarea unei decizii prin care să se dispună anularea aceluiaşi proces verbal de 
deschidere a ofertelor nr. 9092/29.11.2013 întocmit de către Comuna [...] (Primăria [...]) în calitate 
de autoritate contractantă şi reluarea procedurii de atribuire de la etapa de deschidere a ofertelor cu 
luarea în calcul a Poliţei de garantare nr. 010706/25.11.2013, emisă de [...] SA drept garanţie pentru 
participarea la licitaţie, sau să se dispună anularea procedurii de atribuire. 
             A doua contestatoare a arătat că în urma verificărilor asupra modului de constituire a 
garanţiei de participare cu privire la cuantumul, forma şi termenul de valabilitate solicitate prin fişa 
de date a achiziţiei, comisia de evaluare a hotărât să nu-i fie deschisă oferta depusă deoarece "poliţa 
de asigurare prezentată nu a fost emisă pe Asociere, ci pe ofertantul SC [...] SRL". 
              Pentru obţinerea Poliţei de garantare a emis un bilet la ordin pentru 100% din suma 
asigurată (25.000 lei întrucât ambii membri ai asocierii sunt IMM-uri), asumându-şi astfel toată 
responsabilitatea faţă de asigurător în cazul apariţiei unor solicitări de despăgubire. 
              De asemenea, încearcă să inducă ideea că nu putea să obţină o poliţă de asigurare în numele 
asocierii SC [...] SRL - SC [...] SRL deoarece acel bilet la ordin pe care îl solicita asigurătorul nu 
putea fi emis de către asociere. 
               Totodată, se arată că autoritatea contractantă ar fi fost protejată faţă de riscurile menţionate 
la art.87 pct. a), b) şi c) din HG nr.925/2006 deoarece aceste situaţii sunt menţionate clar în Poliţa de 
garantare prezentată iar SC [...] SRL era lider împuternicit al asocierii care a depus oferta. 
             În plus, contestatoarea a precizat că nu există o reglementare clară care să prevadă că "dacă 
poliţa de garantare este emisă in numele liderului şi nu pe numele asocierii, atunci aceasta nu este 
valabilă", şi prin urmare autoritatea contractantă ar fi trebuit să acţioneze în sensul prevederilor art.2, 
alin.(l) din OUG nr.34/2006 referitor la interpretarea situaţiilor nereglementate prin prisma 
principiului promovării concurenţei între operatorii economici şi al garantării tratamentului egal şi 
nediscriminarea operatorilor economici. 
           Autoritatea contractantă a înaintat prin adresa nr.9097/05.12.2013 către CNSC punctul său de 
vedere faţă de contestaţia formulată de SC [...] SRL şi prin adresa nr. 9098/05.12.2013, punctul său 
de vedere faţă de contestaţia formulată de SC [...] SRL, solicitând respingerea acestora ca 
neîntemeiate. 
            Prin adresa nr.2589/11.12.2013, SC [...] SRL a transmis către Consiliu un răspuns la punctul 
de vedere al autorităţii contractante susţinând că poziţia acesteia nu este motivată în fapt şi în drept. 
               Prin Decizia nr.4654/C3/5333-5366 din 24.12.2013 Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor a decis conexarea celor două contestaţii, a admis ambele contestaţii şi pentru 
imposibilitatea dispunerii unei măsuri de remediere, a anulat procedura de atribuire. 

Pentru a dispune astfel, Consiliul a avut în vedere următoarele:  
Prin contestaţia nr. 2950/02.12.2013, înregistrată la CNSC sub numărul 41328 din 

03.12.2013, SC [...] SRL atacă procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 
9092/29.11.2013, emis de către Comuna [...] (Primăria Comunei [...]), în calitate de autoritate 
contractantă în procedura mai sus arătată, solicitând anularea lui, în parte şi reluarea procedurii cu 
luarea în calcul a Poliţei de asigurare emisă drept garanţie pentru participarea la licitaţie, nr. 
4170/27.11.2013, cu data limită de valabilitate corectată (27.02.2014), poliţă care acoperă perioada 
solicitată prin fişa de date. 

În fapt, contestatoarea a arătat că, prin fişa de date a achiziţiei, autoritatea contractantă a 
solicitat o garanţie de participare în valoare de 50.000 lei, cu valabilitatea de 90 de zile, termen care 
începea să curgă de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, 29.11.2013. 

De asemenea, în urma verificării documentelor obligatorii de calificare, comisia de evaluare 
a luat decizia de a nu-i deschide oferta depusă, sub motivul că Poliţa de asigurare a fost considerată 
neconformă, întrucât data expirării acesteia a fost „trecută pe data de 29.02.2014 dată inexistentă". 
În acest context, contestatoarea a susţinut că reprezentantul său în şedinţa de deschidere, [...], a 
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propus comisiei de evaluare să accepte transmiterea de către societatea de asigurări, prin fax, 
corectura poliţei, sau să o aducă în original, până la sfârşitul şedinţei de deschidere a ofertelor, cu 
indicarea datei de 29.02.2014, în loc de 27.02.2014 (această din urmă dată fiind totuşi menţionată şi 
în cuprinsul poliţei nr. 4170/27.11.2013, în penultima frază). 

Contestatoarea a arătat că, în mod nelegal, comisia de evaluare a refuzat să-i fie prezentată 
poliţa de la societatea [...] cu corectura respectivă, motivând că decizia de nedeschidere a ofertei SC 
[...] SRL a fost deja luată. 

A mai menţionat contestatoarea că SC [...] SRL - SC [...] SA, care a avut o situaţie „simţitor 
apropiată", i s-a oferit posibilitatea să facă dovada, prin fax, că a făcut plata garanţiei, deşi virase 
suma eronat, în alt cont decât cel necesar, motiv pentru care consideră că ea a fost discriminată, 
nefiind tratată egal, în sensul de a-i fi fost permisă prezentarea corecturii poliţei. Invocând şi citând 
prevederile art. 80 alin. (1) şi (3) din HG nr. 925/2006, contestatoarea consideră că măsura de 
respingere a ofertei sale este total netemeinică şi nelegală, susţinând că data de 29.02.2014 este o 
simplă greşeală de dactilografiere şi poliţa respectă termenul de 90 de zile impus de autoritatea 
contractantă, cu atât mai mult cu cât în cuprinsul ei, în penultima frază, era specificată data corectă: 
„prezenta garanţie este valabilă până la data de 27.02.2014 ora 24:00". 

Astfel, contestatoarea a solicitat Consiliului să aibă în vedere faptul că poliţa de asigurare, 
emisă de [...], corespunde cerinţelor din fişa de date, la punctul III) 1.1a), în sensul că valabilitatea ei 
nu este mai mică de 90 de zile. 

Prin acceptarea corectării, procedura de achiziţie publică nu ar fi fost afectată în niciun mod, 
iar principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică nu ar fi fost încălcate, 
această neclaritate/eroare strecurată în Poliţa emisă de societatea de asigurări nefiind o abatere gravă 
de la prevederile OUG nr. 34/2006. 

Prin contestaţia nr. 2556/04.12.2013, înregistrată la CNSC sub nr. 41606 din 04.12.2013, SC 
[...] SRL atacă acelaşi proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, nr. 9092/29.11.2013, 
întocmit de către Comuna [...] (Primăria Comunei [...]), prin care oferta sa a fost respinsă, deoarece 
Poliţa de asigurare neconformă. Poliţa de asigurare nu a fost emisă pe Asociere ci pe ofertantul SC 
[...] SRL, motiv pentru are consideră rigidă şi forţată interpretarea dată de comisia de evaluare a 
situaţiei de fapt. 

Această a doua contestatoare arată că autoritatea contractantă nu a recunoscut drept valabilă 
garanţia de participare constituită de Asocierea SC [...] SRL - SC [...] SRL, prin Poliţa de garantare 
pentru licitaţii seria GL, numărul 010706, din data de 25.11.2013, emisă de SC Compania de 
Asigurari - Reasigurări [...] SA, valabilă până la data de 28.02.2014, asiguratul înscris în ea fiind 
liderul asocierii, SC. [...] SRL. Acesta din urmă, în vederea garantării restituirii sumei/sumelor 
plătite de Asigurător Beneficiarului, a emis un bilet la ordin pentru 100% din suma asigurată (25.000 
lei deoarece ambii membri ai asocierii sunt IMM-uri). Contestatoarea arată că responsabilitatea 
rezultată din Poliţa de asigurare este a persoanei juridice care a emis biletul la ordin pentru 
garantarea poliţei, aceasta fiind cea care răspunde în faţa Asigurătorului, în cazul apariţiei unor 
solicitări de despăgubire din partea beneficiarului poliţei. 

Cum biletul la ordin nu poate fi emis din partea unei asocieri, contestatoarea consideră că 
atât beneficiarul cât şi asigurătorul sunt protejaţi faţă de orice risc prezentat în Poliţa de garantare, 
prin biletul la ordin. 

A mai susţinut contestatoarea că Poliţa de garantare seria GL nr. … a respectat toate 
cerinţele din documentaţia de atribuire, respectiv fişa de date, pct.III.1.1.a), precizând că autoritatea 
contractantă nu a prezentat vreun model pentru „Poliţa de garantare la licitaţii", lăsând la latitudinea 
ofertanţilor/societăţilor de asigurare modul de redactare a acestui document. 

Invocând şi citând prevederile art.84 din HG nr. 925/2006, precum şi menţiunea 
asigurătorului SC [...] SA din textul Poliţei de garantare, respectiv că aceasta este un angajament 
ferm şi irevocabil privind plata în favoarea Beneficiarului - Comuna [...] (Primăria [...]) a unei 
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despăgubiri, în limita sumei asigurate, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să 
specifice punctele articolului 87 încălcate de asigurat, contestatoarea a considerat că garanţia 
prezentată de asocierea SC [...] SRL - SC [...] SRL, prin liderul SC [...] SRL îndeplineşte condiţiile 
amintitului art.84, conform căreia autoritatea contractantă este protejată faţă de riscurile menţionate 
clar, la punctele a), b) şi c) din poliţă.  
            Având în vedere că SC [...] SRL este lider împuternicit al asocierii de ofertanţi SC [...] SRL - 
SC [...] SRL, contestatoarea a susţinut că orice document emis în numele şi pentru SC [...] SRL 
implică, în mod clar, complet şi fără echivoc, responsabilitatea întregii asocieri din care face parte 
această societate comercială, motiv pentru care autoritatea contractantă a apreciat, înainte de a lua 
decizia respingerii ofertei sale, să aplice prevederile art.2 alin.1 din HG nr.925/2006, pe care le 
citează. 

Contestatoarea a precizat  că, prin decizia sa, autoritatea contractantă a încălcat prevederile 
OUG nr.34/2006, art.2 alin.(1), lit.a) - promovarea concurenţei între operatorii economici, b) - 
garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici. 

Deşi a respins oferta sa, fără să o deschidă (în cadrul şedinţei de deschidere   a    ofertelor), 
arată contestatoarea, autoritatea contractantă nu i-a restituit nici oferta nedesfăcută şi nici scrisoarea 
de garanţie bancară în original, documente care au rămas în posesia autorităţii contractante, la sediul 
acesteia.  

Pentru motivele arătate, contestatoarea a solicitat  anularea procesului-verbal al şedinţei de 
deschidere a ofertelor nr. 9092/29.11.2013 şi reluarea procedurii de atribuire începând de la etapa de 
deschidere a  ofertelor,  cu  luarea  în  considerare a caracterului conform al Poliţei de asigurare sau 
anularea procedurii de atribuire în cauză. 

Prin adresa nr.9097/05.12.2013, înregistrată la CNSC sub nr. 41939/06.12.2013, autoritatea 
contractantă a înaintat Consiliului punctul de vedere la contestaţia formulată de SC [...] SRL, 
solicitând respingerea ei, ca neîntemeiată. Prin punctul de vedere, autoritatea contractantă a susţinut 
că membrii comisiei de evaluare a ofertelor au avut în vedere dispoziţiile art. 80 alin. (3) HG nr. 
925/2006, conform cărora Viciile de Formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui 
document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul 
altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror 
corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un 
avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire, iar în baza celor de la art. 
81, din acelaşi act normativ, au considerat că oferta este neconformă. 

Raportat la poziţia ofertantului, care a solicitat îndreptarea erorii în aceeaşi zi, autoritatea 
contractantă a arătat că a trebuit să reţină prevederile art. 86 alin.(6) din HG nr.925/2006: în orice 
situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată mai târziu la data şi ora 
stabilite pentru deschiderea ofertelor. 

Autoritatea contractantă a arătat că susţinerea erorii de dactilografiere de către contestatoare 
nu este reală, comisia de evaluare având în vedere că, în conformitate cu art.85 lit.b, perioada de 
valabilitate a  garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a 
ofertei, astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire. 

Ori, în speţă, cele două perioade nu coincid, întrucât poliţa de asigurare are ca dată limită de 
valabilitate ziua de 29.02.2014, dată inexistentă, ce ar pune autoritatea contractantă în 
imposibilitatea de a executa poliţa în una din situaţiile prevăzute de lege. Prin adresa nr. 
9098/05.12.2013, înregistrată la CNSC sub nr. 41940/06.12.2013, autoritatea contractantă a înaintat 
Consiliului şi punctul de vedere la contestaţia formulată de SC [...] SRL, solicitând respingerea ei, 
ca neîntemeiată. Prin acesta, autoritatea contractantă a susţinut că membrii comisiei de evaluare a 
ofertelor au avut în vedere prevederile art. 80 alin. (3) HG nr. 925/2006, conform cărora Viciile de 
formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este 
susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte 
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documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de 
confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la 
procedura de atribuire şi în baza art. 81 din acelaşi act normativ a reţinut că oferta este neconformă. 
             Conform art.84 din HG nr.925/2006, autoritatea contractată  arată că poliţa de asigurare 
trebuie depusă de către ofertantul ce urmează să participe la procedura de ofertare, ar din 
documentaţia depusă a reieşit că ofertantul la cererea de ofertă din speţă este asocierea SC [...] SRL 
– SC [...] SRL şi nu doar SC [...] SRL.        
           Autoritatea contractantă a susţinut că liderul asocierii contestatoare încearcă să inducă în 
eroare, prin prezentarea unei situaţii în care nu ar fi avut posibilitatea de a depune poliţa de asigurare 
în numele asocierii, întrucât a trebuit să garanteze acest document cu un ordin de plată, dar acest fapt 
ţine de relaţia contractuală dintre el şi emitentul poliţei. În acest sens autoritatea contractantă a 
subliniat faptul că au existat şi ofertanţi care, venind în asociere, au prezentat poliţa de asigurare 
emisă de către asigurator pentru asociere şi nu pentru unul dintre asociaţi. 
   Poliţa de asigurare a fost considerată neconformă deoarece exista riscul pe care nu şi-l 
poate asuma, ca în caz de comportament necorespunzător din partea ofertantului asociat, această 
poliţă să nu poate fi executată. 
 În ceea ce priveşte critica conform căreia nu au fost îndeplinite prevederile OUG nr. 
34/2006, art. 2 alin. (1), lit. a) - promovarea concurenţei între operatorii economici, b) garantarea 
tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, autoritatea contractantă a susţinut că, 
în opinia sa, tocmai acceptarea acestei poliţe de asigurare neconforme ar fi adus-o în situaţia de a nu 
respecta prevederile actului normativ în raport cu ceilalţi ofertanţi.   

Autoritatea contractantă a menţionat că la oferta declarată neconformă au fost reţinute 
documentele de participare la licitaţia publică până la data expirării termenului de contestaţii, 
neputând elibera documentaţia, în condiţiile în care au fost obiecţiuni la încheierea procesului-verbal 
de deschidere a ofertelor.  

Prin adresa nr.2589/11.12.2013, înregistrată la CNSC sub nr. 42537/11.12.2013, SC [...] 
SRL a transmis Consiliului Note scrise, ca răspuns la punctul de vedere al autorităţii contractante, 
susţinând că poziţia acesteia nu este motivată, în fapt şi în drept. 

Contestatoarea a arătat că indicarea temeiurilor de fapt şi de drept ale măsurii de respingere a 
unei oferte se face de către autoritatea contractantă prin rezultatul procedurii, ce trebuie comunicat 
ofertanŃilor conform art. 207 din OUG nr. 34/2006 şi nu pe calea unui punct de vedere emis în cadrul 
unei proceduri de contestare, solicitând astfel Consiliului să constate faptul că, în mod nepermis, 
autoritatea contractantă înţelege să-şi motiveze decizia de respingere abia prin punctul de vedere 
datat 05.12.2013. 

Contestatoarea a invocat faptul că autoritatea contractantă a emis actul contestat cu încălcarea 
dispoziŃiilor art. 33 alin. (3) şi alin. (6) din HG nr. 925/2006, în condiŃiile în care nu are abilitatea legală 
de a califica un document ca fiind "conform" ori "neconform" în cadrul şedinŃei de deschidere. 

Pe cale de consecinŃă, contestatoarea a considerat calificarea drept conformă/neconformă a unei 
oferte în cadrul şedinŃei de deschidere ca fiind o măsură luată în mod abuziv de către autoritatea 
contractantă. 

În ceea ce priveşte aspectele legate de garanŃia de participare, contestatoarea a susŃinut că 
respingerea ofertei asocierii sale, în baza art. 80 alin. (3) din HG nr. 925/2006, invocat de autoritatea 
contractantă, nu este legală, deoarece garanŃia de participare constituită de asocierea sa, prin liderul de 
asociere, este în cuantumul, forma şi termenul de valabilitate solicitate conform documentaŃiei de 
atribuire. 

A mai arătat contestatoarea că, în cadrul documentaŃiei de atribuire, la capitolul Formulare, 
autoritatea contractantă a prezentat modele numai pentru Scrisoarea de garanţie bancară, pentru Poliţa 
de garantare nu a indicat în mod expres un formular ori cerinţele specifice unei garanţii de 
participare şi fără a face referire la modul de întocmire a acesteia. 
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În plus, pe parcursul procedurii, până la momentul depunerii ofertelor, autoritatea 
contractantă nu a înţeles să clarifice propriile sale solicitări faţă de potenţialii ofertanţi, în sensul 
indicării corecte, complete şi explicite a informaţiilor din cadrul garanţiei de participare, deşi avea 
această obligaţie legală în raport de dispoziţiile art. 33 din OUG nr. 34/2006, coroborate cu 
principiile care guvernează achiziţiile publice, respectiv principiile transparenţei, al proporţionalităţii 
şi concurenţei loiale. 

Totodată, contestatoarea a arătat că ofertantul este reprezentat în cadrul procedurii de 
atribuire de către Liderul de Asociere, respectiv SC [...] SRL, căreia i s-a conferit, conform 
Acordului de asociere, mandatul de a reprezenta asocierea de ofertanţi în faţa autorităţii 
contractante. 

Afirmaţiile autorităţii contractante conform căror ar dori, prin expunerea faptelor, "inducerea 
în eroare", este complet eronată şi răuvoitoare, în condiţiile în care aceasta însăşi încearcă 
justificarea unei măsuri abuzive prin punctul de vedere emis la data de 05.12.2013. Astfel, 
contestatoarea a susţinut că nu a afirmat că nu putea depune poliţa de garantare în numele asocierii, 
ci a enunţat motivele pentru care nu a considerat necesar acest lucru, în condiţiile în care subzista 
mandatul general acordat Liderului Asocierii şi în condiţiile în care participarea Liderului Asocierii 
este de 65%. 

Împrejurarea că alţi ofertanţi, care au venit în asociere, au prezentat garanţii de participare 
sub forma poliţei de asigurare într-o altă modalitate nu reprezintă un argument de respingere a 
ofertei sale, autoritatea contractantă având obligaţia de a se raporta la legislaţia aplicabilă în materia 
achiziţiilor publice şi la propriile cerinţe din cadrul documentaţiei de atribuire, considerând că 
asemenea situaţii au inspirat autoritatea contractantă în a justifica, complet nelegal, respingerea 
ofertei sale. 
           Contestatoarea a susţinut că cerinţa privind garanţia de participare nu a fost corectă şi 
completă dând loc la interpretări diferite din partea ofertanţilor, fiind întărită şi de faptul că un alt 
ofertant - asociere, a prezentat Poliţa de garantare având la ofertant trecut un singur membru al 
asocierii. 

Riscul pe care îl invocă autoritatea contractantă nu există, având în vedere că beneficiarul 
poliţei, Comuna [...], este asigurat că va fi despăgubit de societatea de asigurări în cazurile în care 
asocierea, prin lider se va afla în unul din cazurile menţionate în HG nr. 925/2006, art.87. În aceeaşi 
ordine de idei, contestatoarea consideră că asigurarea autorităţii contractante în faţa oricăror riscuri 
generate de o eventual imposibilitate de executare a garanţiei de participare prezentată sub forma 
poliţei de asigurare este o obligaţie a autorităţii, care se ia la momentul elaborării documentaţiei de 
atribuire şi nu poate fi folosită ca un pretext în respingerea unei oferte. 

În plus, contestatoarea a solicitat Consiliului să constate faptul că, în raport de prevederile 
art.1949 - 1954 din Noul Cod Civil, asocierea în participaţiune, cum este cea prevăzută de 
dispoziţiile art. 44 din OUG nr. 34/2006, nu are personalitate juridică. Pe cale de consecinţă, 
includerea în cadrul poliţei de asigurare a numelui Liderului de asociere, reprezentantul desemnat al 
ofertantului şi al cărui mandat este clar precizat prin Acordul de asociere, scade dramatic potenţialul 
risc invocat de autoritatea contractantă în ceea ce priveşte potenţiala executare a garanţiei de 
participare în cazul unui eventual comportament necorespunzător. 

Făcând aplicarea prevederilor art.273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, după conexarea celor 
două contestaţii, din analiza susţinerilor părţilor şi a documentelor existente la dosarul cauzei, 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a reţinut următoarele: 

Pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Lucrări de construcţie 
pentru obiectivul Modernizare drumuri agricole, comuna [...], judeţul Tulcea", cod CPV 45233120-6 
- Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2), Comuna [...] (Primăria Comunei [...]), în calitate de 
autoritate contractantă, a iniţiat procedura, cerere de oferte, prin publicarea în SEAP a invitaţiei de 
participare nr. 355742 din 14.11.2013, odată cu care a postat şi documentaţia de atribuire. 
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Nemulţumite de respingerea ofertelor lor în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, măsură 
ce a fost consemnată de autoritatea contractantă (prin comisia de evaluare) în procesul-verbal nr. 
9092/29.11.2013, SC [...] SRL şi SC [...] SRL au înaintat Consiliului contestaţiile de faţă. Văzând 
motivele de respingere a celor două oferte, Consiliul a constatat  că, în fapt, autoritatea contractantă 
a înţeles să dea eficienţă dispoziţiilor de la art.33 alin.(3) lit.b) din HG nr. 925/2006, ce-i permit 
respingerea ofertelor a căror garanţie de participare nu respectă „cuantumul, forma şi având perioada 
de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire", în concordanţă cu dispoziţiile părţii 
introductive a acestui alineat, autoritatea contractantă nu are dreptul să respingă oferte în cadrul 
şedinţei de deschidere, însă, prin excepţie, cele întârziate şi cele fără garanţie de participare ar putea 
fi excluse. 

Ori, în cauza de faţă, autoritatea contractantă a considerat că cele două documente ce 
însoţeau ofertele contestatoarelor nu respectă dispoziţiile propriei documentaţii de atribuire, în 
sensul că prima nu ar avea termenul de valabilitate necesar, iar ce-a de a doua nu ar fi într-o forma 
utilă, întrucât ar fi emisă doar în numele unuia dintre membrii asocierii de ofertanţi, nu pentru 
asociere. 

Văzând aceste motive reţinute de autoritatea contractantă Consiliul a considerat că măsura 
autorităţii contractante este atât nefondată cât, mai ales, disproporţionată. 

Pe de o parte, poliţa de asigurare nr. 4170/27.11.2013 emisă de [...] pentru SC [...] SRL 
conţine două informaţii legate de perioada de garantare: perioada de asigurare de la 29.11.2013 ora 0 
până la 29.02.2014, ora 24 şi valabilitatea garanţiei până la data de 27.02.2014 ora 24.   

Prin urmare, faţă de acest document s-a constatat, cel mult, neconcordanţe legate de data 
limită înscrisă în cele două rubrici, nicidecum lipsa termenului impus prin documentaţia de atribuire. 
Astfel că, pentru a verifica, din punct de vedere formal, respectarea termenului din documentaţia de 
atribuire, autoritatea contractantă avea obligaţia de a solicita informaţii de confirmare a faptului că 
data de 29.02.2014 este o eroare de scriere, în condiţiile în care ultima zi a lunii Februarie din 
calendarul anului 2014 este data de 28. 

Pe de altă parte, este cert că o perioadă mai lungă decât cea minim impusă (termenul fiind 
decalat cu două zile, de la 27 la 29.02.2014), asigura respectarea termenului minim impus prin 
documentaţia de atribuire. 

De asemenea, văzând modalitatea de ofertare aleasă de cea de-a doua contestatoare (într-o 
asociere de ofertanţi). Consiliul consideră că emiterea poliţei Seria GL număr … din 25.11.2013 de 
către [...], în favoarea Comunei [...], pentru SC [...] SRL, cu identificarea procedurii de atribuire, a 
sumei garantate şi a perioadei. Consiliul a considerat că autoritatea contractantă avea dovada certă 
că aceasta îi profită, în mod similar, pentru a avea confirmarea că, din punct de vedere formal, poliţa 
în cauză îi profita în legătură cu ambii membri ai asocierii, nu doar în raport cu conduita liderului 
acesteia, autoritatea contractantă avea posibilitatea solicitării informaţiilor în cauză, atât 
contestatoarei cât şi emitentului (societatea de asigurare). 

Pornind chiar de la scopul constituirii garanţiei de participare, amintit la art. 431 din OUG 
nr. 34/2006, modificată prin OUG nr. 77/2012 şi la art. 84 din HG nr. 925/2006 (acela de a proteja 
autoritatea contractantă pentru riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului), 
solicitările de clarificări amintite nu ar fi fost de natură a procura celor două contestatoare niciun 
avantaj incorect, în raport cu ceilalţi ofertanţi, ci ar fi putut asigura autorităţii contractante (singurul 
beneficiar direct al garanţiilor) existenţa mai multor oferte în competiţie. 

În acest fel, conduita autorităţii contractante nu ar fi fost contrară dispoziţiilor de la alin. (2) 
al art. 201 din OUG nr. 34/2006, ci ar fi promovat concurenţa şi ar fi respectat principiile din 
domeniu, aşa cum sunt specificate la art. 2 din acelaşi act normativ. Mai mult, Consiliul a avut în 
vedere şi că autoritatea contractantă nu a deschis ofertele în cauză, contrar obligaţiilor explicit 
prevăzute la art. 80 din HG nr. 925/2006, obligatorii şi în cazul cererii de ofertă, conform art. 63 
alin. (1) din HG nr. 925/2006, dar şi celor de la art. 33 alin. (1) din acest din urmă act normativ. În 
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concordanţă cu dispoziţiile de la art. 172 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, doar ofertele întârziate 
se returnează nedeschise emitentului lor. 

Procedând de o manieră potrivnică amintitelor dispoziţii legale, autoritatea contractantă a 
emis o decizie disproporţionată faţă de nevoia sa reală de a valorifica garanţiile de participare şi fără 
o evaluare temeinicia a elementelor ofertelor primite, rezultatul în cauză fiind eronat. 

Prin urmare, susţinerile celor două contestatoare sunt întemeiate, însă văzând momentul 
adoptării acestei măsuri de respingere a ofertelor (şedinţa de deschidere a ofertelor), dar şi lipsa 
elementelor specifice ale acestor două oferte din procesul-verbal al şedinţei de deschidere (preţ, 
documente de calificare), Consiliul a constatat că se află în imposibilitatea de a emite o decizie de 
remediere a procedurii, nefiind posibilă reorganizarea şedinţei de deschidere a ofertelor (datorită 
specificului acestei etape a procedurii de atribuire, a cărei validitate ţine de respectarea datei arătate 
prin invitaţia de participare, de participarea tuturor celor implicaţi, de emiterea documentului care să 
releve conţinutul ofertelor, aspecte enunţate la art. 33 din HG nr. 925/2006). De altfel, aşa cum se 
constată facil, din conţinutul procesului-verbal atacat, autoritatea contractantă nu a acordat tuturor 
ofertanţilor acelaşi tratament, acceptând ca unul din aceştia să facă dovada plăţii garanţiei de 
participare în contul corect (conform observaţiilor inserate la finalul procesului-verbal), după 
momentul deschiderii ofertei, în timp ce contestatoarelor nu le-a fost dată şansa să probeze realitatea 
angajării sumelor reprezentând garanţia de participare, conform cu condiţiile din documentaţia de 
atribuire. Consiliul a considerat astfel că, o eventuală reluare a procedurii, de la data deschiderii 
ofertelor, ar fi contrară principiului transparenţei, prevăzut la art. 2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, 
situaţie ce reprezintă o abatere gravă, sancţionată de acelaşi act normativ, conform dispoziţiilor de la 
art. 209 alin. (1) lit. c), cu anularea procedurii. 

Pentru cele ce preced, în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (2) şi (6), coroborate cu cele de la 
art. 209 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 34/2006, cu modificările la zi, Consiliul a admis contestaţiile şi a 
anulat procedura de atribuire, pentru imposibilitatea dispunerii unei măsuri de remediere a ei, 
privitor la participarea celor două contestatoare. 

La punerea în aplicare a deciziei, autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere caracterul 
ei obligatoriu, dar şi dreptul părţilor de a o ataca cu plângere, rezultând din prevederile art. 280 alin. 
(1) şi art. 281 din OUG nr. 34/2006. 

Consideră reclamanta Asociaţia SC [...] SRL – SC [...] SA decizia CNSC neîntemeiată 
pentru următoarele motive: 

Apreciază că decizia atacată a fost dată cu încălcarea principiilor contradictorialităţii şi a 
dreptului  la apărare pentru următoarele considerente: 

Conform art.269 din OUG 34/2006 "Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară 
cu respectarea principiilor contradictorialităţii si a dreptului la apărare", iar conform art. 271 alin.2 
despre formularea eventualelor contestaţii si conţinutul lor se înştiinţează si "ceilalţi participanţi încă 
implicaţi in procedura de atribuire". 

Calitatea de "participanţi încă implicaţi" revine fără îndoială participantului sau 
participanţilor ai căror oferte s-au calificat pentru a participa la continuarea procedurii iar aceasta 
calitate le conferă, fara nici un echivoc, calitate de parte in litigiul declanşat prin formularea 
contestaţiilor. Prin urmare, Asociaţia S.C [...] S.R.L - S.C. [...] S.A are calitate de parte care avea 
dreptul de a-si apară dreptul câştigat prin calificarea ofertei sale. 

Prin contestaţiile formulate contestatorii au solicitat in primul rând anularea parţiala a 
procesului-verbal și continuarea procedurii și cu participarea lor iar reclamanta nu s-a opus la 
această procedură dacă garanţiile lor de participare s-ar fi dovedit conform cerinţelor legale. 

Conform art. 275 alin.l OUG 34/2006, "In soluţionarea contestaţiilor Consiliul are dreptul de 
a solicita lămuriri părţilor şi orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei". 

In raport de datele speței (având in vedere in principal opţiunea principală a contestatorilor şi 
prevederile art.269 din OUG nr.34/2006), consideră că, Consiliul era obligat ca înainte de a adopta 
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soluţia de anulare totala a procedurii, cu consecinţa reluării ei de la zero, să o întrebe dacă este de 
acord ca, in cazul in care pe fond se va stabili că ofertele contestatorilor sunt conforme procedura va 
continua, prin deschiderea ulterioară a ofertelor contestatorilor, având in vedere și că oferta 
reclamantei nu mai putea fi modificată fiind deschisă, iar a contestatorilor de asemenea fiind 
sigilată, in custodia autorităţii contractante.  

In anularea totală a procedurii de atribuire in condiţiile date, cu consecinţa reluării ei de la 
zero, Consiliul a adoptat o soluţie prin care prejudiciază interesele tuturor participanţilor la 
procedura inclusiv al autorităţii contractante prin cheltuielile suplimentare ce urmează si întârzierea 
efectuării lucrărilor. 

Pentru aceste considerente, susţine că se impune desfiinţarea deciziei atacate şi soluţionarea 
contestaţiei pe fond, funcţie de temeinicia sau netemeinicia susţinerilor contestatorilor că ofertele lor 
îndeplinesc cerinţele de conformitate pentru a fi eligibile. 
  În privinţa motivelor de netemeinicie, arată că a reţinut Consiliul faptul că autoritatea 
contractantă a înţeles să dea eficienţă dispoziţiilor de la art. 33, alin.(3); lit.b) din HG nr. 925/2006 
ce-i permit respingerea ofertelor a căror garanţie de participare nu respectă "cuantumul, forma şi 
având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire" şi că a analizat instrumentele 
de garantare prezentate de ofertanţi din perspectiva propriei documentaţii de atribuire.  
             De asemenea, subliniază faptul că autoritatea contractantă nu are dreptul să respingă oferte 
in cadrul şedinţei de deschidere, dar, prin excepţie, cele care se încadrează în prevederile art. 33, 
alin.(3), lit. a) şi b) din HG nr.925/2006 "ar putea fi excluse" în funcţie de actul de voinţă care 
emană de la autoritatea contractantă. 

Totodată, se consideră că măsura autorităţii contractante este atât nefondată şi, mai ales 
disproporţionată. 

Constatăm că, prin interpretarea sa, CNSC restrânge o parte din drepturile autorităţii 
contractante prevăzute de legislaţia care reglementează atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

Unul din drepturile autorităţii contractante este acela de a fi protejată aţă de riscul unui 
eventual comportament necorespunzător al ofertanţilor pe întreaga perioada a procedurii de atribuire 
derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică în conformitate cu art. 431 din OUG nr. 
34/2006 modificată şi completată, precum şi art. 84 din HG nr.925/2006, motiv pentru care 
legiuitorul prevede obligativitatea constituirii garanţiei de participare din partea fiecărui ofertant. 

Pentru ca această protecţie să fie reală, efectivă şi utilă autorităţii contractante, legiuitorul 
impune o condiţie esenţială la art. 86, alin.(2) din HG nr.925/2006 şi anume "Garanţia trebuie să fie 
irevocabilă". 

În sensul celor de mai sus, autoritatea contractantă a făcut uz de dreptul şi obligaţia sa de a 
efectua verificări asupra modului de constituire a garanţiilor de participare prezentate în şedinţa de 
deschidere a ofertelor şi a constatat două situaţii care nu îi garantau protecţia legală necesară. 

Poliţa prezentată de SC [...] SRL prezenta informaţii eronate privind perioada de valabilitate 
fiindu-i, alterat caracterul irevocabil mai ales că nicăieri în conţinutul documentului nu exista o 
prevedere expresă în acest sens. 

De cealaltă parte, Poliţa de garantare prezentată de SC [...] SRL asigura protecţia autorităţii 
contractante faţă de un eventual comportament necorespunzător doar pentru unul din cei doi 
operatori economici care au depus oferta conform art. 44 din OUG nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Prin urmare, autoritatea contractantă a constatat în mod corect faptul că prin admiterea 
ofertei şi-ar fi asumat în mod ilegal expunerea totală faţă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al operatorului SC [...] SRL pe întreaga perioadă a procedurii de atribuire. 

Cu privire la contestaţia nr. 2950 din 02.12.2013 înregistrată la CNSC sub nr. 41328 din 
03.12.2013, formulată de SC [...] SRL, Consiliul a considerat că informaţiile eronate legate de 
perioada de valabilitate a poliţei de asigurare "constituie cel mult neconcordanţe legate de data 
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limită înscrisă în rubricile documentului şi nicidecum lipsa termenului impus prin documentaţia de 
atribuire", şi că autoritatea contractantă ar fi avut obligaţia de a solicita informaţii de confirmare a 
erorii de scriere. 

Aici CNSC interpretează eronat prevederile art.201 alin. (1) din OUG nr.34/2006 în sensul 
că obligă autoritatea contractantă să solicite clarificări şi/sau completări cu privire la documentele 
prezentate de ofertanţi fără să ţină seama că aceasta reprezintă un drept al autorităţii contractante şi 
trebuie să aibă la bază un act de voinţă care emană de la aceasta în cazul în care consideră că este 
necesar. 

De asemenea, CNSC nu ţine seamă de faptul că prin admiterea poliţei de asigurare sub forma 
prezentată, autoritatea contractantă ar fi creat contrar art. art.201 alin.(2) din OUG nr.34/2006, 
avantajul evident în favoarea SC [...] SRL de a-i fi luată în considerare oferta fără certitudinea 
constituirii legale a garanţiei de participare la data şi ora deschiderii ofertelor conform art. 86 alin. 
(6) din HG nr.925/2006 care prevede că "în orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare 
trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor". O 
eventuală refacere sau corectare a poliţei de asigurare ar fi fost tardivă deoarece la data constatării 
erorilor, momentul stabilit prin fişa de date pentru deschiderea ofertelor, deja se consumase. 
              Totodată Consiliul consideră în mod eronat că autoritatea contractantă avea obligaţia de a 
corecta erorile aritmetice sau viciile de formă conform art.80 din HG nr.925/2006 în condiţiile în 
care legiuitorul prevede clar şi fără echivoc faptul că aceasta reprezintă un drept al autorităţii 
contractante şi poate fi utilizat la evaluarea conţinutului ofertei vizând documentele întocmite de 
ofertant şi care pot fi corectate cu acordul acestuia. Este absurd şi nelegal ca CNSC să pretindă 
autorităţii contractante să efectueze corectarea unor erori în documente emise de terţi în condiţiile în 
care chiar şi acordul ofertantului nu ar fi fost suficient, fiind vorba de o poliţă de asigurare. 
              Având în vedere că art.86, alin.(l) din HG nr.925/2006 prevede clar că instrumentul de 
garantare pentru garanţia de participare se prezintă în original, consideră reclamanta că CNSC nu s-a 
edificat suficient asupra situaţiei limitându-se la analiza neconcordanţelor dintre datele înscrise in 
poliţa de asigurare doar pe baza fotocopiei ataşate ia contestaţie de către SC [...] SRL, deoarece la 
penultima frază există semne vizibile de modificare cu pastă corectoare a datei de 27.02.2014. 
              Prin urmare, consideră că sunt motive temeinice de alterare a premiselor raţionamentului 
contestatoarei conform căruia neconcordanţa celor două date înscrise în poliţă ar putea fi considerat 
viciu de formă în accepţiunea prevederilor art.80, alin.(3) din HG nr.925/2006. 
              În susţinerea afirmaţiei de mai sus arătă reclamanta că poliţa prezentată conţine menţiuni 
conform cărora din aceasta mai fac parte integrantă încă două documente şi anume: Cererea de 
asigurare şi Condiţiile de asigurare, documente pe care contestatoarea a evitat să le transmită la 
CNSC în susţinerea criticilor sale şi nici nu precizează dacă au fost depuse înainte de deschiderea 
ofertelor.                     
              Acest fapt  conduce la ideea că în acele documente mai existau şi alte condiţii de asigurare 
pe care ofertantul nu le-a făcut cunoscute. 
               În altă ordine de idei, consideră inacceptabil ca CNSC să-şi formuleze motivarea exclusiv 
pe baza afirmaţiilor făcute de contestatoarea SC [...] SRL conform cărora autoritatea contractantă nu 
ar fi acordat tuturor ofertanţilor acelaşi tratament facilitându-i reclamantei să facă dovada plăţii 
garanţiei de participare în contul corect după momentul deschiderii ofertelor. 
               În realitate, deşi la data şi ora deschiderii ofertelor, a prezentat ordinul de plata nr.328 din 
data de 28.11.2013, vizat de bancă pentru confirmarea plăţii garanţiei de participare, autoritatea 
contractantă a solicitat să facă suplimentar dovada că banca a efectuat operaţiunea şi a virat suma în 
contul menţionat. Se poate uşor verifica faptul că nu a existat niciun alt transfer de bani între SC [...] 
SRL şi autoritatea contractantă după data şi ora deschiderii ofertelor. 
            Consideră că autoritatea contractantă a procedat corect pentru aplicarea prevederilor art.86 
din HG nr.925/2006, şi verificând modul de constituire a garanţiei de participare cu privire la 
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cuantumul, forma şi termenul de valabilitate solicitate prin fişa de date a achiziţiei a constatat că 
informaţiile incomplete şi eronate ale poliţei de asigurare nu-i conferă caracter irevocabil, fapt 
pentru care a procedat corect la aplicarea prevederilor art.37, alin(l) din HG nr.925/2006, excluzând 
oferta depusă de SC [...] SRL din lista celor considerate admisibile. 
              Cu privire la contestaţia nr.2556/04.12.2013, înregistrată la CNSC cu nr.41606/04.12.2013 
formulată de către SC [...] SRL, Consiliul reţine că emiterea poliţei seria GL nr.010706 din 
25.11.2013 de către [...] în favoarea Comunei [...], pentru SC [...] SRL, cu identificarea procedurii 
de atribuire constituia o dovadă certă pentru autoritatea contractantă, şi consideră că poliţa îi profită. 
              De asemeni pentru a avea confirmarea că poliţa îi este utilă din punct de vedere al asocierii 
şi nu doar în raport cu conduita liderului, autoritatea contractantă avea posibilitatea solicitării de 
informaţii suplimentare atât contestatoarei cât şi societăţii de asigurări. 
               Având în vedere motivarea CNSC învederează faptul că SC [...] SRL şi SC [...] SRL, la 
momentul deschiderii ofertelor, conform art.44 din OUG nr.34/2006 nu aveau legalizată din punct 
de vedere formal asocierea în sensul prevederilor art. 1949-1954 din Noul Cod Civil, fapt pentru 
care se poate constata că fiecare din cei doi operatori economici avea calitatea de ofertant şi prin 
urmare fiecăruia în parte îi erau aplicabile prevederile art.84 din HG nr.925/2006 privind obligaţia 
de a constitui garanţia de participare. 
               Este adevărat că, în conformitate cu prevederile fişei de date a licitaţiei şi art. 44 din OUG 
nr. 34/2006, acest grup de operatori ar fi putut deveni o asociere în participaţiune în sensul 
prevederile art. 1949 - 1954 din Noul Cod Civil, dar numai în cazul în care oferta lor comună ar fi 
fost declarat câştigătoare. 
               Prin urmare, autoritatea contractantă a constatat în mod legal că operatorul economic SC 
[...] SRL nu avea constituită garanţia de participare şi a procedat la aplicarea dispoziţiilor art. 33, 
alin. 3 lit. b di HG nr.925/2006, luând măsura respingerii ofertei. 
               Dacă cei doi operatori economici erau nelămuriţi cu privire la modul de prezentare a 
garanţiei de participare aveau posibilitatea să ceară clarificări autorităţii contractante. 
                In drept: pe lângă prevederile legale menţionate in cuprinsul prezentei, invocă şi 
prevederile art. 266 și următoarele din OUG nr. 34/2006. 
              Intimata pârâtă SC [...] SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
plângerii şi menţinerea ca temeinică şi legală a deciziei CNSC nr.4654/C3/5333/24.12.2013. 
              Primăria comunei [...] a depus la dosar precizări prin care învederează că prin anularea 
totală a procedurii de atribuire cu consecinţa reluării ei de şa zero, Consiliul a adoptat o soluţie prin 
care prejudiciază interesele autorităţii contractante atât prin cheltuielile suplimentare ce urmează a fi 
efectuate şi întârzierea efectuării lucrărilor dar mai ales prin apariţia riscului de a ieşi din termenul 
Contractului de finanţare pe care l-a încheiat cu CRPDRP Constanţa – Regiunea 2 Sud – Est, 
finanţare cu care onorează cheltuielile rezultate din viitorul contract de lucrări pe care îl încheia cu 
ofertantul câştigător în urma procedurii de atribuire. 
             Acesta este şi motivul pentru care autoritatea contractantă nu a depus plângere împotriva 
deciziei CNSC şi a considerat că este mai util să reia procedura, supunându-se deciziei. 
             Pe de altă parte, autoritatea contractantă consideră că, prin soluţia adoptată, CNSC i-a 
restrâns o parte din drepturile sale prevăzute de legislaţia în vigoare care reglementează atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, principalul drept fiind acela de a fi protejată faţă de riscul unui 
eventual comportament necorespunzător al ofertanţilor pe întreaga perioadă a procedurii de atribuire 
derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică în conformitate cu art.431 din OUG 
nr.34/2006 modificată şi completată, precum şi art.84 din HG nr.925/2006. 
             Întrucât autoritatea contractantă mai consideră că decizia CNSC prejudiciază şi interesele 
tuturor participanţilor la procedură, este de acord cu plângerea formulată de către Asociaţia SC [...] 
SRL – SC [...] SA. 
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            De asemenea autoritatea contractantă îşi menţine punctele de vedere exprimate faţă de 
contestaţiile depuse la CNSC de către cei doi contestatori. 
             Pe cale de consecinţă, solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată de către 
Asociaţia SC [...] SRL – SC [...] SA şi suspendarea efectelor deciziei nr.4654/C3/5333-5366 din 
data de 24.12.2013 pronunţată de consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, desfiinţarea 
deciziei atacate şi  pe fond, continuarea procedurii de atribuire. 
             Examinând plângerea prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate, Curtea 
reţine caracterul său nefondat pentru următoarele considerente: 

Prin decizia CNSC nr. 4654/C3/5333-5366 din 24.12.2013 s-a dispus anularea procedurii de 
atribuire a contractului pentru obiectivul ”Modernizare drumuri agricole, comuna [...], judeţul 
Tulcea”, dată fiind imposibilitatea de dispunere a unei măsuri de remediere, constatată în 
soluţionarea contestaţiilor formulate de ofertantele SC [...] SRL Moşoaia şi SC [...] SRL Constanţa. 

Sub un prim aspect, în calea plângerii formulate împotriva acestei decizii, petenta Asociaţia 
SC [...] SRL – SC [...] SA a invocat, ca şi motiv de nelegalitate, încălcarea dreptului său la apărare, 
prin faptul că cel învestit cu soluţionarea contestaţiilor, respectiv Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, a adoptat o soluţie prin care a prejudiciat interesele tuturor participanţilor la 
procedură, inclusiv al autorităţii contractante. 

Criticile petentei au un aspect formal, nefiind dovedită nicio vătămare ce s-ar fi putut 
produce din aspecte de ordin procedural ale soluţionării celor două contestaţii conexe. 

Invocarea dispoziţiilor art. 275, alin.(1) din OUG nr. 34/2006 este de natură a susţine 
caracterul netemeinic al acestui motiv, cât timp norma citată arată că ”în soluţionarea contestaţiilor, 
Consiliul are dreptul să ceară lămuriri părţilor şi orice alte date necesare pentru soluţionarea 
contestaţiei”, astfel că acest drept nu poate fi transformat într-o obligaţie prin interpretarea eronată a 
petentei. 

 Prin urmare, nefiind dovedită vreo vătămare din nesolicitarea de lămuriri părţilor în 
soluţionarea contestaţiilor, Curtea reţine că motivul de nelegalitate invocat în calea plângerii este 
nefondat. 

 În ceea ce priveşte critica de netemeinicie adusă deciziei contestate,  se constată că petenta 
Asociaţia SC [...] SRL – SC [...] SA a apreciat că CNSC a restrâns o parte din drepturile autorităţii 
contractante, respectiv dreptul de a fi protejată faţă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al ofertanţilor pe durata procedurii de atribuire a contractului. 

Această apreciere a petentei a reieşit din soluţia avută în vedere la analizarea poliţelor de 
garanţie prezentate de SC [...] SRL şi SC [...] SRL, Consiliul reţinând că autoritatea contractantă 
avea obligaţia de a solicita clarificări cu privire la datele înscrise în această poliţă pentru unul dintre 
ofertanţi, iar pentru cel de-al doilea era necesar să existe garanţia de participare pentru fiecare dintre 
cei doi operatori economici ce s+au constituit în asocierea SC [...] SRL – SC [...] SRL. 
 Curtea constată că în procedura de soluţionare a contestaţiilor au fost corect aplicate 
prevederile art. 209, lit. c din OUG nr. 34/2006, pentru încălcarea de către autoritatea contractantă a 
principiilor ce guvernează procedura achiziţiilor publice, nefiind acordat acelaşi comportament 
ofertanţilor în cauză.  

Susţinerile invocate în calea plângerii nu sunt de natură a determina reţinerea unei alte 
situaţii de fapt decât cea expusă în decizia contestată, iar soluţia dispusă de Consiliu este de natură a 
restabili tratamentul corect faţă de toţi participanţii la procedura de atribuire a contractului având ca 
obiect „lucrări de construcţie pentru obiectivul Modernizare drumuri agricole, comuna [...], Judeţul 
Tulcea” . 

 Aspectele reliefate de petenta Asociaţia [...] SRL – SC [...] SA în motivele sale de 
netemeinicie sunt contrare scopului procedurii, în care este permis autorităţii contractante să solicite 
clarificări şi completări ale documentelor depuse de ofertanţi pentru a demonstra îndeplinirea 
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cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii 
ofertei cu cerinţele solicitate. 

 Aşadar, reţinând că autoritatea contractantă a respins în mod eronat ofertele depuse de SC 
[...] SRL şi SC [...] SRL Constanţa – SC [...] SRL Tulcea, analizând doar formal garanţiile de 
participare depuse de cele două entităţi comerciale, fără a solicita clarificări asupra acestor 
documente, Curtea constată că decizia de soluţionare a contestaţiilor formulate în cauză, având nr. 
4654/C3/5333-5366, este legală şi temeinică, urmând a fi menţinută prin respingerea plângerii 
formulate împotriva sa ca nefondată. 

 
113. Plângere formulată împotriva deciziei emise de Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor privind comunicarea rezultatului procedurii și a procesului verbal al ședinței de 
deschidere a ofertelor. Nerespectarea termenului de contestare. 
 

Art. 256^2 alin.1 lit.b raportat la art.55 alin.2 
și art.271 din OUG nr.34/2006 

 
          În temeiul art.271 alin.1 din OUG nr.34/2006, „Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, 
aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor 
prevăzute la art. 256^2.” 
          Partea care contestă un act al autorităţii contractante are obligaţia de a înainta contestaţia CNSC, dar 
şi autorităţii contractante, în interiorul termenului prevăzut de lege, iar neîndeplinirea acestei obligaţii este 
sancţionată cu respingerea plângerii ca tardivă. 
          Având în vedere că reclamanta nu a respectat cerinţa impusă de lege în acest sens, transmiţând 
contestaţia autorităţii contractante după împlinirea termenului de 5 zile, în mod corect a fost sancţionată de 
CNSC cu respingerea contestaţiei ca tardiv formulată. 
         Deşi reclamanta a susţinut că a transmis contestaţia prin fax, atât la CNSC, cât şi la autoritatea 
contractantă, nu a făcut nicio dovadă în sensul celor susţinute. 
 

Decizia civilă nr. 67/02.04.2014 
                           Dosar nr. 139/36/2014 

 
Prin Decizia nr.481/55 C10/360, 365 din data de 18 februarie 2014 Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor a respins ca tardive contestaţiile formulate de către SC [...] SRL şi 
de către SC [...] SRL în contradictoriu cu Oraşul Năvodari şi a dispus continuarea procedurii 
de atribuire. 

 Pentru a pronunţa această decizie, organul administrativ jurisdicţional a reţinut că Oraşul 
Năvodari, în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de „cerere de ofertă” pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect „Servicii de dirigenţie de 
şantier aferente proiectului «îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa şi Platforma 
Industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea Bulevardul Mamaia»", cod [...]. În acest sens, a 
elaborat documentaţia de atribuire aferentă şi a publicat în SEAP invitaţia de participare nr. 
…/20.12.2013, criteriul de atribuire stabilit fiind „preţul cel mai scăzut”. În Procesul-verbal de 
deschidere a ofertelor nr. …/14.01.2014 s-a consemnat depunerea a trei oferte, documentele de 
calificare şi ofertele financiare aferente acestora. 

Procedând cu întâietate la analizarea excepţiei tardivităţii depunerii contestaţiilor, invocată 
de autoritatea contractantă, Consiliul a reţinut că SC [...] SRL a formulat contestaţie atât împotriva 
adresei nr. …/31.01.2014, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, cât şi împotriva 
procesului verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, contestaţia fiind transmisă prin fax şi 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. …/05.02.2014, deci în 
termenul legal, dar a transmis copia contestaţiei la autoritatea contractantă, prin postă, în data de 
06.02.2014, conform facturii nr. [...]/6.02.2014, aflată la dosarul cauzei. 
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Faţă de acest aspect, având în vedere că valoarea estimată, fără TVA, a contractului de 
achiziţie publică de servicii care face obiectul contestaţiei este, potrivit invitaţiei de participare 
nr.356660 din data de 20.12.2013 publicat în SEAP, de 143.844,19 RON (prin urmare mai mică 
decât valoarea prevăzută la art.55 alin.(2) din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi ţinând cont de dispoziţiile art.271 alin.(1) coroborate cu cele ale art.2562 alin.(1) lit.b) 
din OUG nr. 34/2006, şi de cele ale art.3 lit. z) din acelaşi act normativ, Consiliul a constat că, în 
speţă, contestaţia împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii, despre care 
contestatorul a luat cunoştinţă în data de 31.01.2014, conform celor afirmate în cadrul contestaţiei, 
trebuia înaintate atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante până la data de 05.02.2014 inclusiv. 

Deşi autoritatea contractantă a stabilit greşit termenul limită de depunere a contestaţiilor (în 
adresa nr. …/31.01.2014), ţinând cont de principiului de drept „nimeni nu poate invoca în apărarea 
sa necunoaşterea legii”, precum şi de faptul că termenul de contestare este în mod expres prevăzut 
de legiuitor, iar părţile implicate într-o procedură de achiziţie publică nu pot deroga de la acesta, 
Consiliul a reţinut că, în cauză, contestaţia putea fi formulată şi transmisă atât Consiliului cât şi 
autorităţii contractante până la data de 05.02.2014. 

Aşadar, prin transmiterea contestaţiei la autoritatea contractantă, prin poştă, la data de 
06.02.2014 contestatoarea nu a respectat termenul prevăzut de legiuitor, sub sancţiunea respingerii 
contestaţiei ca tardivă. 

De asemenea, s-a reţinut că SC [...] SRL a formulat contestaţie împotriva adresei nr. 
…/31.01.2014, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, contestaţia fiind depusă în original 
şi înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. …/06.02.2014. 

Consiliul a considerat, pentru aceleaşi argumente, că în cauză contestaţia putea fi formulată 
şi transmisă atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante până la data de 05.02.2014, având în 
vedere faptul că termenul de contestare este în mod expres prevăzut de legiuitor, iar părţile implicate 
într-o procedură de achiziţie publică nu pot deroga de la acesta, neputând invoca necunoaşterea 
legii, deşi autoritatea contractantă a stabilit greşit termenul limită de depunere a contestaţiilor (în 
adresa nr. …/31.01.2014). 

Aşadar, prin transmiterea, contestaţiei atât la Consiliu cât şi la autoritatea contractantă, în 
data de 06.02.2014, împotriva unor prevederi considerate nelegale cunoscute din data de 
31.02.2014, contestatoarea nu a respectat termenul prevăzut de legiuitor, sub sancţiunea respingerii 
contestaţiei ca fiind tardivă. 

Referitor la invocarea de către SC [...] SRL a faptului că adresa de comunicare a rezultatului 
procedurii a fost recepţionată în data de 31.01.2014 ora 17.35, Consiliul a reţinut că ora indicată de 
contestator nu este reală, fiind o problemă de setare a faxului la contestator. Acest fapt rezultă din 
documentele aflate la dosar, transmise prin fax Consiliului de către SC [...] SRL şi din care se 
observă că ora indicată în partea de sus a paginii este diferită de ora rezultată din raportul fax de 
primire al Consiliului. 

Consiliul, având în vedere dispoziţiile art.278 alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, în temeiul art.278 alin.(5) şi (6) din acelaşi act normativ, a respins ca 
tardive contestaţiile şi a dispus continuarea procedurii de achiziţie publică în cauză, fără a se 
pronunţa asupra fondului contestaţiilor. 

Având în vedere faptul că autoritatea contractantă a comunicat în adresele de comunicare a 
rezultatului procedurii informaţii false privind data-limită până la care părţile au dreptul de a depune 
contestaţie, Consiliul a apreciat că au fost încălcate principiile prevăzute la art.2 alin.(2) din OUG 
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind necesară sesizarea Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind încălcarea de către autoritatea 
contractantă a prevederilor art.207 alin.(2) lit.d) din OUG 34/2006, în vederea sancţionării autorităţii 
contractante cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei potrivit prevederilor art.294 alin (2) din OUG 
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nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută la 
art.293 lit.v) din acelaşi act normativ. 

Împotriva acestei decizii a formulat plângere reclamanta SC [...] SRL, solicitând 
admiterea plângerii, anularea Deciziei CNSC în sensul respingerii excepţiei tardivităţii ca nefondată 
şi admiterii contestaţiei cu obligarea autorităţii contractante la anularea raportului procedurii de 
atribuire, precum şi a actelor subsecvente acestuia şi continuarea procedurii prin reevaluarea 
ofertelor operatorilor economici implicaţi în procedură, cu luarea în considerare a ofertei SC [...] 
SRL, ca fiind conformă şi acceptabilă 

Cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată de autoritatea contractantă în punctul 
de vedere exprimat de aceasta pe motiv că informarea cu privire la depunerea contestaţiei a fost 
expediată prin poştă peste termen, învederează că autoritatea reclamantă nu a făcut nicio precizare 
cu privire la faptul că, iniţial, aceasta a fost trimisă prin fax, atât la CNSC, cât şi Primăriei Năvodari. 
Însă, contestaţia apare ca fiind înregistrată la CNSC la data de 05.02.2014, deşi comunicarea prin 
poştă s-a făcut la aceeaşi dată de 06.02.2014. 

Faţă de acest aspect şi având în vedere faptul că în procedura achiziţiilor publice 
comunicarea prin fax este prioritară şi doar ulterior şi prin poştă, în mod netemeinic CNSC a 
soluţionat contestaţia prin admiterea excepţiei tardivităţii. 

Totodată, în condiţiile în care pentru autoritatea contractantă CNSC a dispus înştiinţarea 
ANRMAP cu privire la furnizarea de date şi informaţii false, consideră că şi cu privire la această 
chestiune Primăria Năvodari nu a specificat în mod adevărat faptul că a primit contestaţia în termen. 

Pe fondul cauzei, reclamanta a susţinut că în mod netemeinic oferta sa a fost considerată ca 
fiind inacceptabilă. 

Astfel, în cuprinsul actului Comunicare rezultat procedură se precizează că, în conformitate 
cu prevederile art.36 alin.1 lit.b) din HG 925/2006, oferta a fost declarată inacceptabilă, fiind depusă 
de un ofertant care nu face dovada îndeplinirii cerinţelor de calificare stabilite în documentaţia de 
atribuire, fiind nesocotite prevederile art.11 alin.4 din HG 925/2006, pe motiv că în urma depunerii 
declaraţiei prevăzute de art.11 alin.4) nu s-a exemplificat în anexa acesteia anumite aspecte cuprinse 
în Fişa de Date a achiziţiei. 

Faţă de aceste constatări, rezultă fără îndoială că autoritatea contractantă a încadrat în mod 
nelegal oferta ca fiind inacceptabilă, întrucât din textul art.11 alin.4) rezultă foarte clar că ofertantul 
are dreptul de a depune o astfel de declaraţie şi nicidecum o obligaţie. 

Pe de altă parte, în urma analizării întregului dosar al achiziţiei publice, această declaraţie, 
precum şi anexa îndeplinesc condiţiile legii şi sunt conforme cu cerinţele autorităţii contractante 
cuprinse în Fişa de date. 

Mai arată reclamanta că în cuprinsul alin.5) al art.11 din HG 925/2006 se stipulează obligaţia 
ofertantului de a prezenta/completa cu acte doveditoare care să probeze/confirme îndeplinirea 
cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest 
sens. 

A mai arătat că încadrarea în prevederile art.36 alin.2) din HG 925/2006 intervine numai în 
condiţiile în care oferta depusă de un ofertant nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de 
calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art.11 
alin.4-5, documente relevante în acest sens, respectiv dacă, după solicitarea autorităţii contractante, 
ofertantul nu a prezentat acele documente doveditoare. 

Însă o astfel de solicitare nu a fost făcută de către autoritatea contractantă, motiv pentru care 
susţine reclamanta că încadrarea ofertei sale ca fiind inacceptabilă este nelegală, scopul fiind de 
protecţie pentru firma declarată câştigătoare. 

A arătat reclamanta în continuare că autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare a 
ofertelor, nu a respectat prevederile art.78 din HG 925/2006 întrucât după deschiderea ofertelor nu a 
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stabilit care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, pentru a analiza oferta 
depusă şi încadrarea acesteia ca inacceptabilă. 

Alte aspecte, care conduc la concluzia că autoritatea contractantă a favorizat un anumit 
competitor, cel declarat câştigător, o reprezintă faptul că nu s-a respectat ordinea de depunere a 
ofertelor, care trebuia să coincidă cu ordinea de deschidere a acestora, precum şi faptul că în cadrul 
şedinţei, la cererea reclamantei, a modificat precizările cuprinse la pct. 20, pag. 34 a procesului 
verbal. Astfel, dacă iniţial s-a concluzionat că SC [...] SRL nu a făcut menţiune cu privire la 
valoarea contractelor anterioare şi nu a precizat care ar fi acestea, ulterior s-a trecut faptul că se face 
menţiune în declaraţie despre depunerea listei principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani a 
căror valoare este de minim 135.000 lei fără TVA. 

Concluzionând, reclamanta solicită admiterea plângerii, anularea în tot a deciziei CNSC din 
data de 18.02.2014 în sensul respingerii excepţiei tardivităţii ca nefondată şi admiterii contestaţiei cu 
obligarea autorităţii contractante la anularea raportului procedurii de atribuire, precum şi a actelor 
subsecvente acestuia şi continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor operatorilor economici 
implicaţi în procedură, cu luarea în considerare a ofertei SC [...] SRL ca fiind conformă şi 
acceptabilă. 

În drept, a invocat art.283 din OUG 34/2006. 
Ulterior reclamanta a depus precizări la plângerea formulată, arătând că aceasta a fost 

formulată împotriva procedurii de atribuire a contractului de lucrări Servicii dirigenţie de şantier 
aferente Proiectului „îmbunătăţirea accesului între Municipiul Platforma Industrială Năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea Bulevardului 37600, cu data de deschidere a ofertelor în 14.01.2014, ora 
11,00 şi că dintr-o greşeală de redactare în cuprinsul plângerii au fost trecute serviciile de dirigenţie 
specifice altei licitaţii. 

Pârâta autoritate contractantă, prin întâmpinare, a solicitat respingerea argumentelor 
reclamantei sub aspectul tardivităţii contestaţiei, iar, pe fondul cauzei, a solicitat respingerea 
plângerii ca nefondată şi menţinerea deciziei CNSC ca temeinică şi legală. 

Cu privire la tardivitatea formulării contestaţiei, pârâta a susţinut că în mod corect Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a constatat că reclamanta a înaintat către UAT Oraş 
Năvodari contestaţie în data de 06.02.2014, cu depăşirea termenului de 5 zile prevăzut de art.2562 
alin.1 lit b coroborat cu art.23 din OUG 34/2006. Având în vedere valoarea contractului de achiziţie 
publică, termenul de contestare era de 5 zile de la data la care reclamanta a primit comunicarea 
rezultatului procedurii.  

În ceea ce priveşte modul de calcul al termenului, exprimat pe zile, în mod corect s-a reţinut 
faptul că acesta nu se calculează pe zile libere, cum a apreciat reclamanta în contestaţia depusă, ci în 
conformitate cu prevederile art.3 lit.z din OUG nr. 34/2006. 

Legiuitorul a stabilit că trimiterea contestaţiei se realizează concomitent, înăuntrul aceluiaşi 
termen, atât către CNSC, cât şi către autoritatea contractantă.  

În atare situaţie, afirmaţia reclamantei că a trimis contestaţia pe fax către CNSC în data de 
05.02.2014, deci înăuntrul termenului de 5 zile, nu poate acoperi obligaţia acesteia de a trimite 
contestaţia şi către autoritatea contractantă în cadrul aceluiaşi termen, deci până la data de 
05.02.2014. Din dovezile existente la dosarul cauzei rezultă că reclamanta a înaintat contestaţia către 
pârâtă în data de 06.02.2014, nerealizând o comunicare prin fax, aşa cum susţine, în condiţiile în 
care adresa nr. …/31.01.2013 privind rezultatul procedurii i-a fost comunicată acesteia în data de 
31.01.2014. 

Asupra fondului plângerii, reclamanta a arătat că oferta reclamantei a fost respinsă ca 
inacceptabilă, motivat de faptul că declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al 
societăţii cuprindea o anexă lacunară, care nu respecta dispoziţiile art.11 alin.4 din HG nr.925/2006, 
respectiv în această anexă reclamanta nu a menţionat precis modul concret de îndeplinire a 
respectivelor cerinţe - inclusiv dacă au fost solicitate diverse valori, cantităţi sau altele asemenea. 
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Consideră că nu poate fi avută în vedere optica reclamantei potrivit cu care avea dreptul să 
completeze declaraţia cu documente care să confirme îndeplinirea cerinţelor de calificare, deoarece 
această susţinere a reclamantei reprezintă o interpretare străină de intenţia legiuitorului a 
dispoziţiilor art.11 alin.5 din HG nr.925/2006. 

Or, din anexa reclamantei nu rezultă modul concret în care reclamanta a înţeles să respecte 
cerinţele de calificare impuse în cadrul fişei de date a achiziţiei, ci doar a menţionat înscrisurile pe 
care urma să le depună fără alte precizări cum ar fi cele referitoare la cifra de afaceri, la contractele 
similar, iar în ceea ce priveşte cerinţele minime de calificare privind capacitatea tehnică şi 
profesională solicitată prin documentaţia de atribuire, reclamanta nu a menţionat modul concret de 
îndeplinire a acestora, nefiind menţionat nici măcar numele dirigintelui de şantier. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că plângerea este 
nefondată. 

Reclamanta a formulat contestaţie împotriva adresei nr. …/31.01.2014 privind comunicarea 
rezultatului procedurii, precum şi împotriva procesului verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, 
contestaţie ce a fost trimisă prin fax Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor la data de 
05.02.2014, iar la autoritatea contractantă, prin postă, la data de 06.02.2014. 
           Astfel cum a reţinut şi CNSC, termenul de contestare, calculat în conformitate cu disp. 256^2 
alin.1 lit.b raportat la art.55 alin.2din OUG nr.34/2006 şi ţinând seama de valoarea estimată a 
contractului de 143.844,19 RON, este de 5 zile şi s-a împlinit potrivit art.3 lit.z la data de 
05.02.2014 (comunicarea adresei fiind făcută către reclamantă la data de 31.01.2014). 
          În temeiul art.271 alin.1 din ordonanţă, „Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, 
aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea 
termenelor prevăzute la art. 256^2.” 
          Faţă de dispoziţiile menţionate, Curtea constată că partea care contestă un act al autorităţii 
contractante are obligaţia de a înainta contestaţia CNSC dar şi autorităţii contractante, în interiorul 
termenului prevăzut de lege, iar neîndeplinirea acestei obligaţii este sancţionată cu respingerea 
plângerii ca tardivă. 
          Având în vedere că reclamanta nu a respectat cerinţa impusă de lege în acest sens, transmiţând 
contestaţia autorităţii contractante după împlinirea termenului de 5 zile, în mod corect a fost 
sancţionată de CNSC cu respingerea contestaţiei ca tardiv formulată. 
         Curtea constată că, deşi reclamanta a susţinut că a transmis contestaţia prin fax, atât la CNSC, 
cât şi la autoritatea contractantă, nu a făcut nicio dovadă în sensul celor susţinute. 
         Pentru considerentele expuse, apreciind că soluţia CNSC este temeinică şi legală, urmează a 
respinge plângerea ca nefondată, în temeiul art.285 alin.4 din OUG nr.34/2006, fără a fi necesară 
examinarea pe fond a contestaţiei formulate de reclamantă. 
 

114. Plângere formulată împotriva deciziei emise de Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor privind procedura de licitație deschisă pentru încheierea unui contract-cadru de 
furnizare de combustibil lichid pentru centrale termice. Perioada de evaluare a poliței de 
asigurare depusă de contestatoare. Anularea procedurii de evaluare și a raportului procedurii. 
Obligarea autorității contractante de a reevalua ofertele. 

 
Art.78 alin.l din HG nr.925/2006 

Art.3 lit.z din OUG nr.34/2006 
 

Reglementarea modalităţii de calcul a termenului este cuprinsă în art.3 lit.z din OUG nr.34/2006, 
potrivit căruia, în sensul ordonanţei, zilele sunt definite ca zile calendaristice, iar termenul exprimat în zile 
începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a 
ultimei zile a termenului. 
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Prin urmare, Curtea constată că perioada de valabilitate a garanţiei de participare solicitată 
conform documentaţiei de atribuire este identică cu perioada de valabilitate a poliţei de asigurare depusă de 
contestatoare şi în mod nelegal s-a dispus respingerea ofertei acesteia. 
 

Decizia civilă nr. 68/CA/02.04.2014 
                           Dosar nr. 140/36/2014 

 
Prin Decizia nr.483/C4/452 din 18.02.2014, Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor a respins ca nefondată contestaţia SC [...] SRL nr.135/12.02.2014, în contradictoriu 
cu Compania Naţională "[...]" SA. 
 Pentru a pronunţa această decizie organul administrativ jurisdicţional a reţinut 
următoarele:  

Prin contestaţia nr.135/12.02.2014, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 4434/12.02.2014, privind procedura de licitaţie deschisă pentru încheierea unui 
acord-cadru de furnizare de combustibil lichid pentru centrale termice, cod CPV 09100000-0, cu 
data limită de depunere a ofertelor 14.01.2014, organizată de Compania Naţională "[...]" SA, în 
calitate de autoritate contractantă, contestatoarea SC [...] SRL a solicitat anularea actului de 
respingere a ofertei sale şi reevaluarea ei sau, în subsidiar, anularea şi reluarea întregii licitaţii. 

Contestatoarea a reclamat decizia autorităţii contractante de respingere a ofertei sale, în 
cadrul procedurii de atribuire menţionată în partea introductivă, sub pretextul că valabilitatea 
garanţiei nu acoperă perioada de 60 de zile stabilită în documentaţia de atribuire contestatoarea fiind 
de părere că garanţia pe care a depus-o acoperă respectiva perioadă, fiind valabilă de la 14.01.2014, 
până la 14.03.2014. 

Autoritatea contractantă C.N. [...] S.A, în punctul de vedere nr. 5854/14.02.2014 
asupra contestaţiei, înregistrat la Consiliu cu nr.4818/17.02.2014, a invocat excepţia 
inadmisibilităţii contestaţiei, apreciind că obiectul acesteia nu concordă cu normele legale, precum şi 
caracterul nefondat al contestaţiei, întrucât garanţia prezentată nu este valabilă 60 de zile, cum s-a 
impus în documentaţia de atribuire. 

Consiliul, analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, după verificarea din oficiu a 
competenţei generale, materiale şi teritoriale, potrivit art. 131 alin. (1) C. proc. civ., şi după 
deliberare, a reţinut că, prin anunţul de participare nr. 148692, publicat în Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice - SEAP la 24.12.2013, autoritatea contractantă Compania Naţională "[...]" SA a 
iniţiat o procedură de licitaţie deschisă online în vederea achiziţionării a maximum 156.000 litri de 
combustibil lichid pentru centrale termice, estimat valoric la 624.000 lei, fără TVA. Documentaţia 
de atribuire a fost postată în SEAP la 24.12.2013, alături de anunţul de participare. 

La procedură s-au prezentat trei operatori economici, între care şi SC [...] SRL, a cărei ofertă 
a fost respinsă de autoritate ca inacceptabilă, întrucât perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare a ofertantei nu acoperea perioada 60 de zile stabilită prin documentaţia de atribuire. 
Împotriva acestui rezultat, pentru motivele evocate anterior, SC [...] SRL a învestit Consiliul, în 
termenul legal, cu soluţionarea contestaţiei ce formează obiectul prezentei cauze. 

Preliminar analizării aspectelor sesizate de reclamantă, este de remarcat că documentaţia de 
atribuire, alcătuită din fişa de date, caietul de sarcini, formularele necesare şi modelul acordului-
cadru şi al contractelor subsecvente, nu a fost contestată cu succes de niciun operator economic, 
drept pentru care toate prevederile ei şi-au consolidat forţa obligatorie atât pentru autoritatea 
contractantă, cât mai ales pentru operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv 
pentru SC [...] SRL. La acest moment nu pot fi emise pretenţii sau critici vizavi de prevederile 
documentaţiei de atribuire, întrucât ar fi vădit tardive, raportat la termenul prescris de art. 256 ind. 2 
alin.(1) lit. b), coroborat cu alin. (2), din ordonanţa privind achiziţiile publice. 

În concluzie, documentaţia acceptată implicit de toate societăţile ofertante le impunea să îi 
urmeze cu stricteţe prescripţiile, sens în care dispune şi art. 170 din Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr. 34/2006 - ofertanţii au obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 
din documentaţia de atribuire. Prin depunerea ofertelor la procedură, se presupune că ofertanţii şi-au 
însuşit documentaţia de atribuire fără rezerve, ceea ce înseamnă că nu li se poate scuza nicio abatere 
de la prescripţiile ei, opozabile în cel mai mic detaliu (relevantă în acest sens este Decizia nr. 1555 
din 6 martie 2012 a Curţii de Apel Craiova, Secţia de contencios administrativ şi fiscal). Astfel cum 
un contract constituie legea părţilor, şi documentaţia de atribuire, întovărăşită de clarificările postate 
în SEAP, are aceeaşi valoare pentru părţi, iar niciuna dintre ele nu îi poate ignora sau nesocoti 
clauzele. 

Asupra aspectelor sesizate de reclamantă, Consiliul a luat act că în anunţul de participare, 
pct. III.1.1) - Depozite valorice şi garanţii solicitate, autoritatea a prevăzut: "a) Cuantumul garanţiei 
de participare: 12.000 lei b) Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 60 zile de la 
termenul limită de primire a ofertelor", corelativ cu informaţiile din fişa de date a achiziţiei, pct. 
III.1.1.a) - Garanţie de participare: "a) Cuantumul garanţiei de participare: 12.000 lei; b) Perioada de 
valabilitate a garanţiei pentru participare: 60 zile de la termenul limită de primire a ofertelor." 

În speţă, data limită de primire a ofertelor, indicată atât în anunţ, cât şi în fişă, a fost 
14.01.2014, ceea ce însemna că perioada de valabilitate a garanţiilor de participare prezentate de 
ofertanţi trebuia să fie de 60 de zile de la 14.01.2014. Calculând 60 de zile de la respectiva dată s-a 
observat că termenul se sfârşeşte la data de 15.03.2014 (ora 24), aceasta fiind ultima zi pe care 
trebuia să o acopere garanţiile prezentate de ofertanţi. 

Verificând actele SC [...] SRL, Consiliul a constatat că aceasta a constituit garanţia sub 
formă de poliţă de asigurare emisă de SC [...] - Societate de Asigurare şi Reasigurare SA. La 
secţiunea c - Detalii privind garanţia emisă, din poliţa de asigurare adusă de contestatoare, se 
menţionează valabilitatea garanţiei, după cum urmează: 

- data intrării în vigoare: 14.01.2014; 
- data expirării valabilităţii: 14.03.2014. 
Prin urmare, poliţa asiguratorie a reclamantei este valabilă până la 13.03.2014, ora 24, 

deoarece ea expiră la 14.03.2014. Cu alte cuvinte, din redactarea poliţei rezultă, fără dubiu, că ea îşi 
va pierde valabilitatea la 14.03.2014, respectiv că ultima zi de valabilitate a ei este cea de 
13.03.2014 (până la ora 24). 

S-a reţinut că în speţă prezintă relevanţă dispoziţiile art. 33 alin. (3) lit. b), ale art. 36 alin. (1) 
lit. a), ale art. 81 şi ale art.86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006. 

Cu privire la circumstanţele faptice ale cauzei, Consiliul a stabilit că valabilitatea garanţiei 
de participare trebuia să acopere o perioadă de minimum 60 de zile de la 14.01.2014. Prin 
constituirea garanţiei pe o durată mai scurtă decât cea prevăzută de autoritate, firma contestatoare a 
încălcat atât fişa de date a achiziţiei, cât şi dispoziţiile art. 33 alin. (3) lit. b) şi art. 86 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, care fac trimitere la perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare. 

Concluzia devine evidentă dacă, de pildă, autoritatea impunea un termen de valabilitate de o 
zi (24 de ore) de la data depunerii ofertelor, situaţie în care oferta SC [...] SA trebuia să fie valabilă o 
zi de la 14.01.2014, adică şi în 15.01.2014, nu doar în fracţia de zi în care a fost depusă. Termenul 
fiind exprimat în zile, o zi de la 14.01.2014, ora x, înseamnă 15.01.2014, ora x. Similar, în cazul de 
faţă, cele 60 de zile se socotesc începând cu ziua următoare depunerii ofertei, reieşind că garanţia 
trebuia să fie valabilă atât la momentul depunerii ofertei, cât şi în intervalul 15.01.2014 - 15.03.2014 
(deci nu doar până la 13.03.2014 inclusiv). 

Vizavi de modalitatea de calcul a perioadei de valabilitate a garanţiilor, în Decizia civilă 
nr.2530/22.10.2010, Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, a 
statuat că aceasta este cea reglementată de art. 3 lit. z) din ordonanţă. 

Nimic nu a împiedicat societatea petentă să îşi constituie o garanţie valabilă pe perioada 
prescrisă de autoritate, astfel cum au procedat ceilalţi ofertanţi. 
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Consecinţa constituirii garanţiei cu o perioadă de valabilitate mai scurtă constă în 
respingerea fără ezitare a ofertei, căreia îi sunt incidente dispoziţiile art. 36 alin. (1) lit. a) din 
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 şi cele ale art. 81 din acelaşi act normativ, singura decizie legală 
cu privire la aceasta fiind cea de respingere a ei ca inacceptabilă, din cauza expusă. 

Din circumstanţele faptice şi de drept ale speţei reiese că autoritatea contractantă a procedat 
legal în privinţa respingerii ofertei SC [...] SRL, neexistând motive pentru infirmarea acestei măsuri, 
pentru anularea raportului procedurii prin care a fost stabilit rezultatul procedurii şi nici pentru 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor sau la reluarea întregii proceduri de 
atribuire. Astfel fiind, în temeiul art.278 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
Consiliul a respins ca nefondată contestaţia SC [...] SRL nr.135/12.02.2014, în contradictoriu cu 
Compania Naţională "[...]" SA. 

Referitor la excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, ridicată de autoritatea contractantă, 
Consiliul a apreciat că este vădit nefondată, întrucât există un obiect al contestaţiei, formulat în 
acord cu dispoziţiile legale. Dincolo de exprimarea din cuprinsul contestaţiei, voinţa autoarei în 
sensul anulării actului vătămător al autorităţii contractante, cu luarea măsurilor de remediere 
corespunzătoare, este univocă şi uşor de identificat. 

Împotriva acestei decizii a formulat plângere reclamanta SC [...] SRL, solicitând admiterea 
plângerii, modificarea in tot a Deciziei C.N.S.C. si constatarea faptului că oferta depusă de 
reclamantă este conformă, eligibilă si îndeplineşte condiţiile prevăzute in documentaţia de atribuire, 
cu consecinţa anularii rezultatului licitaţiei comunicat prin adresa nr.364/07.02.2014 vizând 
"Rezultat licitaţie Combustibil lichid pentru centrale termice" si a tuturor actelor ulterioare; şi 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor si atribuirea contractului de achiziţie 
conform criteriului stabilit in documentaţia de atribuire, respectiv "preţul cel mai scăzut", cu luarea 
in calcul si a ofertei depusa de societate ce a fost declarată respinsă in mod nelegal. 

Motivează reclamanta că, în fapt, în data de 24.12.2013 autoritatea contractantă a publicat in 
SEAP anunţul de participare la procedura de atribuire a acordului-cadru pentru achiziţia 
„Combustibil lichid pentru centrale termice” cod CPV 09100000-0, în care reclamanta a depus în 
termen legal oferta financiară. 

Potrivit anunţului de participare, pct. III. 1.1. - Depozite valorice si garanţii solicitate "a) 
Cuantumul garanţiei de participare: 12.000 lei; b) Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare: 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.”' Aceasta obligaţie este reiterata 
sub aceeaşi formă si in fisa de date a achiziţiei, pct. III. 1.1. lit. a si b. Data limită de primire a 
ofertelor a fost 14.01.2014. 

In aceste condiţii, arată societatea reclamantă că a achitat garanţia de participare prin poliţa 
de asigurare nr. [...]/10.01.2014 emisa de SC [...] - Societate de Asigurare Reasigurare SA, cu 
valabilitate de 60 de zile, de la data de 14.01.2014 la data de 14.03.2014. 

Însă, prin adresa nr. 364/07.02.2014 autoritatea contractantă a înştiinţat-o că oferta a fost 
respinsă in baza prevederilor art.33 alin.3 lit.b din HG nr. 925/2006, pentru nerespectarea perioadei 
de valabilitate a garanţiei de participare de 60 de zile prevăzută in documentaţia de atribuire, iar 
contestaţia formulată împotriva soluţiei autorităţii contractante, înregistrată sub nr. 135/12.02.2014 
la CNSC, a fost respinsă prin Decizia nr. 483/C4/452 din 18.02.2014 emisă de CNSNC. 

Ca o chestiune prealabilă reclamanta învederează că, potrivit poziţiei exprimate de către 
autoritatea contractantă, poliţa de asigurare depusă de societate nu este conformă, aceasta trebuind 
să fie valabilă până la data de 17.03.2014, in opinia sa calculul termenului de valabilitate a garanţiei 
de participare urmând a fi efectuat pe zile libere, respectiv fără a se lua in calcul nici ziua in care a 
început, nici ziua când s-a sfârşit termenul. 

Însă, potrivit Deciziei emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, perioada 
de valabilitate a garanţiilor de participare prezentate de ofertanţi trebuia să fie de 60 de zile de la 
data de 14.01.2014, termenul începând a se calcula cu data de 15.01.2014 si sfârşindu-se in data de 
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15.03.2014 ora 24; iar poliţa de asigurare depusă de societatea reclamantă era valabila până la data 
de 13.03.3014 ora 24, întrucât la data de 14.03.2014 aceasta expira. 

Reclamanta consideră că au fost respectate cerinţele aferente procedurii de atribuire, sub 
aspectul perioadei de valabilitate a garanţiei de participare constituită prin poliţa de asigurare nr. 
[...]/10.01.2014. Astfel: 

Referitor la perioada de valabilitate a poliţei de asigurare depusă de societate, reclamanta 
învederează că, potrivit pct. C din poliţa de asigurare nr. [...]/10.01.2014 emisă de SC [...] - Societate 
de Asigurare Reasigurare SA, valabilitate garanţiei este de 60 de zile, respectiv: "data intrării in 
vigoare: 14.01.2014 data expirării valabilităţii: 14.03.2014". 

Totodată, potrivit pct. D.7., asigurarea de garanţie produce efecte si este in vigoare după cum 
urmează: "începând cu data intrării in vigoare si pana la data expirării valabilităţii astfel cum sunt 
menţionate la pct. C" 

Contrar poziţiei exprimată de CNSC in cadrul deciziei contestate, potrivit căreia poliţa ar 
expira la data de 13.03.2014 ora 24, învederează reclamanta că, atât conform principiilor de 
asigurare cât si definiţiei juridice a perioadei de valabilitate a poliţei, aceasta vizează intervalul de 
timp dintre ora 00:00 a zilei în care contractul de asigurare intră în vigoare (în prezenta cauza 
14.01.2014) şi ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a încheiat asigurarea şi s-au plătit 
primele de asigurare (14.03.2014). 

În vederea evitării oricăror speculaţii sau interpretări contrare voinţei părţilor exprimata in 
cadrul contractului de asigurare, reclamanta a prezentat şi poziţia oficială a asiguratorului SC [...] - 
Societate de Asigurare Reasigurare SA exprimată prin adresa nr. 35569/27.02.2014 prin care se 
arată in mod expres faptul că perioada de asigurare este de 60 de zile, acoperirea asigurativă fiind 
cuprinsă in intervalul 14.01.2014 - 14.03.2014, unde zilele de 14 ianuarie 2014 si 14 martie 2014 
sunt incluse. 

În ceea ce priveşte perioada de valabilitate a garanţiei de participare conform 
documentaţiei de atribuire, învederează reclamanta că, potrivit documentaţiei licitaţiei, perioada de 
valabilitate a garanţiei pentru participare era de 60 de zile de la termenul limita de depunere a 
ofertelor. Modalitate de calcul a termenului este reglementată de textul art. 3 lit.z) din OUG 34/2006 
conform căruia, in sensul ordonanţei, zilele sunt definite ca zile calendaristice, iar termenul exprimat 
in zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului si se încheie la expirarea 
ultimei ore a ultimei zile a termenului. 

Prin urmare (contrar poziţiei exprimate de către autoritatea contractantă în Punctul de vedere 
înregistrat sub nr.5854/14.02.2014), această formulare derogă de la prevederile Codului de 
procedură civilă, in accepţiunea căruia termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând la socoteala nici 
ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul. 

Art. 3 lit.z) din OUG 34/2006 derogă in totalitate de la modalitatea de calcul a termenului pe 
zile libere, modificând atât data de începere a curgerii termenelor in procedura achiziţiilor cât si data 
de sfârşit a acestora. 

Raportat la aceste considerente, reclamanta solicită a se avea în vedere că: 
a. Data începerii curgerii termenului de 60 de zile este data de 14 ianuarie 2014. 

Învederează reclamanta că în acest sens este atât solicitarea din documentaţia de atribuire ca 
perioada de valabilitate a garanţiei să fie de 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor, 
cât si reglementarea termenului limită de primire a ofertelor, respectiv 14.01.2014 şi raportat la 
dispoziţiile art.3 lit.z) din OUG 34/2006 ce reglementează modul de calcul pe zile pline, in mod 
greşit prin decizia contestată s-a reţinut faptul că termenul prevăzut in documentaţie ar începe să 
curgă la data de 15.01.2015, ceea ce ar presupune ca prima zi să nu intre in calcul. 

Consideră reclamanta că nu poate fi reţinută nici incidenţa tezei a II-a a art.3 lit.z) potrivit 
căreia "ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante 
nu este luată în calculul termenului", întrucât atât începerea valabilităţii poliţei de asigurare cât si 
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termenul limită de depunere a ofertelor nu reprezintă un eveniment sau un act al autorităţii 
contractante deoarece poliţa de asigurare este un document conex, cerut prin documentaţia de 
atribuire, emis de un organism independent agreat pentru astfel de activităţi iar termenul limită de 
primire a ofertelor este o dată fixă la care autoritatea contractantă a înţeles a se raporta in calculul 
termenului de valabilitate a garanţiei de participare, stabilită in prealabil si necondiţionată de un alt 
eveniment sau de un act al autorităţii contractante. 

 
b. Data împlinirii termenului de 60 de zile este data de 14 martie 2014 ora 24. 
Având in vedere precizările anterioare privind momentul de la care începe curgerea 

termenului de 60 de zile, dintr-un simplu calcul matematic rezultă că acesta se împlineşte la data de 
14.03.2014 ora 24 (zi lucrătoare, nefiind astfel necesară prelungirea termenului până la sfârşitul 
primei zile lucrătoare următoare). 

În concluzie, arată reclamanta, perioada de valabilitate a garanţiei de participare solicitată 
conform documentaţiei de atribuire este identică cu perioada de valabilitate a poliţei de asigurare 
depusă, astfel încât in mod nelegal s-a dispus prin adresa nr. 364/07.02.2014 respingerea ofertei sale, 
in baza prevederilor art. 33 alin.3 lit.b din HG 925/2006. 

Mai susţine reclamanta că deşi a constituit legal garanţia solicitata, printr-o interpretarea 
greşită a modului de calculul termenelor in scopul descalificării ofertei depuse de aceasta, 
autoritatea contractanta a urmărit să atribuie contractul unui ofertant la un preţ mult mai mare faţă de 
cel ofertat de societatea reclamantă, creând o pagubă bugetară de aproximativ 15.000 euro. 

Pentru considerentele expuse, reclamanta solicită admiterea plângerii, modificarea in tot a 
Deciziei nr. 483/C4/452 din 18.02.2014 si constatarea faptului că oferta depusă de reclamantă este 
conformă, eligibilă si îndeplineşte condiţiile prevăzute in documentaţia de atribuire, cu consecinţa 
anularii rezultatului licitaţiei comunicat prin adresa nr. 364/07.02.2014 vizând "Rezultat licitaţie 
Combustibil lichid pentru centrale termice" si a tuturor actelor ulterioare; şi obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertelor si atribuirea contractului de achiziţie conform criteriului stabilit 
in documentaţia de atribuire, respectiv "preţul cel mai scăzut", cu luarea in calcul si a ofertei depusa 
de societate ce a fost declarata respinsa in mod nelegal. 

În drept, a invocat art.281 din OUG nr. 34/2006. 
Pârâta autoritate contractantă, prin întâmpinare depusă la dosar, a invocat excepţia 

inadmisibilităţii cererii, raportat la prevederile art. 255 şi 2562 din OUG nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii şi la obiectul contestaţiei formulate de către SC [...] SRL. 

În motivarea excepţiei, pârâta a arătat că, din interpretarea coroborată a art.255 şi art.2562 
din OUG nr.34/2006, orice contestator poate solicita CNSC anularea unui act, obligarea de a emite 
un act sau recunoaştere unui drept pretins. Prevederile art.255 şi art. 2562 din OUG nr.34/2006 
conţin măsuri enumerate limitativ, iar obiectul contestaţiei trebuie să privească una sau mai multe 
din aceste măsuri. Însă, contestatorul a solicitat CNSC obligarea autorităţii contractante să 
remedieze eroarea de calcul şi să atribuie contractul de achiziţie conform criteriului stabilit în 
documentaţia de atribuire. 

Pe fondul cauzei, solicită respingerea plângerii ca nefondată şi menţinerea deciziei CNSC ca 
temeinică şi legală. 

Prin răspunsul la întâmpinare, reclamanta a solicitat respingerea excepţiei inadmisibilităţii 
cererii, invocată de pârâtă, arătând în acest sens că prin contestaţia înaintată Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor a solicitat anularea actului vătămător al autorităţii contractante si luarea 
măsurilor de remediere corespunzătoare, in concordanţă cu dispoziţiile legale invocate de către 
pârâtă. De altfel, arată reclamanta, prin Decizia atacată cu plângerea de faţă, CNSC, in mod legal, a 
dispus respingerea excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei, invocată de către autoritatea contractantă, 
ca vădit nefondată. 
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Mai arată reclamanta că, în prezenta cauză, pârâta nu a contestat decizia CNSC pe aspectul 
respingerii excepţiei inadmisibilităţii, însă a reiterat in cadrul întâmpinării, textual, aceeaşi excepţie, 
ce vizează - raportat la motivare si normele legale invocate - nu plângerea adresată instanţei, ci 
procedura prealabilă a cererii de sesizare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Pe fondul cauzei, reclamanta a solicitat respingerea apărărilor formulate de pârâtă în 
întâmpinare, argumente expuse de aceasta in cadrul Punctului de vedere adresat Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor, şi care au fost combătute de societatea reclamantă prin plângerea 
adresata instanţei. 

Pentru aceste motive, solicită admiterea plângerii, cu cheltuieli de judecată. 
Excepţia inadmisibilităţii cererii invocată de pârâtă este nefondată şi va fi respinsă atât 

timp cât nu a înţeles să formuleze plângere împotriva Deciziei CNSC prin care s-a respins ca 
nefondată această excepţie, reţinându-se că voinţa reclamantei în sensul anulării actului 
vătămător al autorităţii contractante cu luarea măsurilor de remediere corespunzătoare este 
univocă şi uşor de identificat. 

Examinând plângerea sub aspectul motivelor invocate şi a probelor administrate în cauză, 
Curtea constată următoarele: 

În ceea ce priveşte perioada de valabilitate a garanţiei de participare conform documentaţiei 
de atribuire, se constată că potrivit pct.III.1.1. lit.a şi b din fişa de date a achiziţiei – depozite 
valorice şi garanţii solicitate „a) cuantumul garanţiei de participare: 12.000 lei; b) perioada de 
valabilitate a garanţiei pentru participare: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor” iar 
data limită de primire a ofertelor a fost 14.01.2014. 

Reglementarea modalităţii de calcul a termenului este cuprinsă în art.3 lit.z din OUG 
nr.34/2006, potrivit căruia, în sensul ordonanţei, zilele sunt definite ca zile calendaristice, iar 
termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. 

Prin urmare, în mod greşit s-a reţinut de către CNSC faptul că termenul prevăzut în 
documentaţia de atribuire începe să curgă de la data de 15.01.2013 în loc de 14.01.2013. 

Referitor la perioada de valabilitate a poliţei de asigurare depusă de contestatoare, se constată 
că în mod greşit, fără nicio motivare, CNSC a reţinut că aceasta începe la data de 13.01.2013 şi se 
încheie la data de 13.03.2014 ora 24. 

Din poliţa de asigurare emisă de SC [...] SA prezentată de contestatoare rezultă fără dubiu că 
valabilitatea garanţiei intră în vigoare la 14.01.2014 şi expiră la 14.03.2014 (pct.D7 coroborat cu 
pct.C ). 

Prin urmare, Curtea constată că perioada de valabilitate a garanţiei de participare solicitată 
conform documentaţiei de atribuire este identică cu perioada de valabilitate a poliţei de asigurare 
depusă de contestatoare şi în mod nelegal s-a dispus respingerea ofertei acesteia. 

Pe cale de consecinţă, Curtea urmează ca, în temeiul art.285 alin.1 din OUG nr.34/2006, să 
admită plângerea, să modifice în tot Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
nr.483/C4/452 din 18.02.2014 şi să dispună anularea procedurii de evaluare şi a raportului 
procedurii nr.4728/07.02.2014, obligând autoritatea contractantă să reevalueze ofertele prin luarea în 
considerare şi a ofertei depusă de SC [...] SRL. 

Văzând şi dispoziţiile art.453 alin.1 Cod procedură civilă va obliga autoritatea contractantă 
la plata sumei de 2.790 lei cheltuieli de judecată către reclamantă. 
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115. Plângere formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliul Național de 
Soluționare a Contestațiilor prin care s-a respins ca rămasă fără obiect cererea de suspendare 
a procedurii de atribuire. Continuarea procedurii de atribuire ca urmare a nemodificării 
documentației de atribuire de către autoritatea contractantă. 
 

Art. 35 alin.6 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006. 
 

 Prin soluţia sa CNSC a constatat, analizând solicitările de clarificări şi răspunsul formulat de către 
autoritatea contractantă, că nu a fost modificat conţinutul specificaţiilor tehnice şi că nu se poate reţine că 
autoritatea contractantă nu a răspuns  tuturor solicitărilor de clarificări, ori a introdus noi cerinţe. 
 La termenul din 10.04.2014, autoritatea contractantă a precizat că, în continuarea procedurii de 
atribuire (respectând decizia C.N.S.C.), a procedat în şedinţa de evaluare nr. 4/2014 prin comisia constituită 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, la anularea aplicării procedurii, în procedură fiind 
depuse numai oferte neconforme. 
 

Decizia civilă nr. 81/CA/10.04.2014 
                           Dosar nr. 75/36/2014 

 
Prin cererea adresată instanţei la data de 05.02.2014 S.C.[...] S.R.L. a formulat plângere 

împotriva Deciziei C.N.S.C. nr. …/28.01.2014 prin care Consiliul Naţional de soluţionare a 
Contestaţiilor a respins contestaţia sa ca nefondată, respingând ca rămasă fără obiect cererea de 
suspendare a procedurii de atribuire. 

Contestatoarea a solicitat C.N.S.C. anularea actului autorităţii contractante nr. …/22.01.2014, 
reprezentând răspunsul la clarificări, emis în cadrul procedurii de atribuire  prin  licitaţie deschisă, 
cu etapă finală de licitaţie electronică a contractului de achiziţie publică de furnizare având ca 
obiect, barcă multifuncţională, anularea procedurii de atribuire şi obligarea autorităţii contractante 
Centrul Român Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi, la reluarea 
acesteia şi în subsidiar, suspendarea procedurii de atribuire până la luarea măsurilor de remediere de 
către autoritatea contractantă, obligarea acesteia la rectificarea solicitărilor de clarificări şi obligarea 
la furnizarea şi a unui răspuns la solicitarea de clarificări formulată la pct.1.7 căreia nu i s-a furnizat 
nici un răspuns. 

Prin Decizia nr.282/28.01.2014 Consiliul Naţional de soluţionare a contestaţiilor a respins 
excepţia  tardivităţii  contestaţiei invocată de  autoritatea contractantă, a respins ca nefondată 
contestaţia formulată de S.C. [...] SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă Centrul Român 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale Constanţa şi a dispus  
continuarea procedurii. S-a respins ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire. 

Pentru a pronunţa această decizie Consiliul Naţional de soluţionare a contestaţiilor 
(C.N.S.C.) a reţinut că, în ce priveşte excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la C.N.S.C. de către 
S.C.[...] S.R.L., excepţie invocată de Autoritatea contractantă Centrul Român Pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Personalului din Transporturi, aceasta este neîntemeiată, întrucât  atât Consiliul, cât şi 
autoritatea contractantă, au fost investite la data de 24.01.2014 cu o contestaţie referitoare la un act 
emis de autoritatea contractantă la data de 22.01.2014, fiind deci evident că aceasta a fost formulată 
în termenul prevăzut  la art. 2562 din O.U.G. 34/2006, în raport şi de obiectul acestei contestaţii. 

Pe fondul contestaţiei CNSC a constat că autoritatea contractantă nu a modificat 
documentaţia de atribuire prin actul atacat, astfel încât cererea contestatoarei de anulare  a actului 
atacat  şi respectiv a procedurii de atribuire, apare ca nefondată. 

Aceasta, deoarece autoritatea contractantă CENTRUL ROMÂN PENTRU PREGĂTIREA ŞI 
PERFECŢIONAREA PERSONALULUI DIN TRANSPORTURI NAVALE a iniţiat procedura de 
atribuire prin „licitaţie deschisă", cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie 



632 
 

publică de furnizare având ca obiect „Barcă multifuncţională", coduri [...], [...] (Rev.2), prin 
publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. …/27.11.2013, stabilind data limită de depunere a 
ofertelor la 23.01.2014, ora 11:00, data de deschidere a ofertelor la 23.01.2014, ora 13:00, criteriul 
de atribuire „preţul cel mai scăzut" şi o valoare estimată fără TVA de l.707.500 lei. 

La data de 20.01.2014, contestatoarea a solicitat autorităţii contractante mai multe clarificări 
referitoare la specificaţiile tehnice prin care, de fapt, solicita anumite modificări ale acestora. 

Din conţinutul contestaţiei rezultă că, în realitate, autoarea acesteia consideră că specificaţiile 
tehnice ar indica o anumită marcă, limitând astfel participarea operatorilor economici la procedură. 

Analizând solicitările de clarificări şi răspunsul formulat de autoritatea contractantă, 
Consiliul a constatat că nu a fost modificat conţinutul specificaţiilor tehnice. Astfel, luminile rotative 
sunt cuprinse în caietul de sarcini şi nu în actul atacat. De asemenea, problema spaţiilor de 
depozitare, aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, este analizată de autoritatea 
contractantă în pct. 1.10 din conţinutul actului atacat şi, deci, nu se poate reţine că autoritatea 
contractantă nu a răspuns tuturor solicitărilor de clarificări, ori că ar fi introdus noi cerinţe, aşa cum 
eronat, susţine contestatoarea. 

Nici data publicării răspunsului în SEAP, afişată de operatorul sistemului SEAP şi nu de 
autoritatea contractantă nu este cea indicată  de contestatoare, ci este cu o zi mai devreme. 

Din modul în care sunt prezentate specificaţiile tehnice în caietul de sarcini rezultă că 
autoritatea contractantă a procedat, conform art. 35 alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006. 

Nici referirile contestatoarei la răspunsul dat de autoritatea contractantă unui alt operator 
economic la data de 10.01.2014 nu se confirmă, în sensul că cerinţele privind „veste de salvare", 
„colace de salvare", „lumini rotative" etc., se regăsesc în caietul de sarcini, aşa cum a fost acesta 
publicat alături de anunţul de participare, încă din data de 27.11.2013. 

Din cele reţinute rezultă că, în prezenta cauză, S.C. [...] S.R.L. solicită, pe calea contestaţiei, 
modificarea documentaţiei de atribuire ori existenţa răspunsului la cererea de clarificări, prin care nu 
au fost modificate prevederile documentaţiei de atribuire nu sunt de natură să repună, pe aceasta, în 
termenul de contestare reglementat prin dispoziţiile art. 2562 din OUG nr. 34/2006. 

De altfel, în acest sens este şi Ordinul ANRMAP nr. 171/2012, în care se precizează că 
răspunsurile la cererile de clarificări ale autorităţii contractante „reprezintă acte administrative prin 
care se aduc lămuriri/explicaţii, limpeziri cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire şi prin 
care nu se pot aduce modificări cu privire la conţinutul acesteia din urmă", însă în cazul în care un 
astfel de răspuns produce astfel de modificări, atunci acestea pot fi contestate în termenul prevăzut 
în acelaşi art. 2562 din OUG nr. 34/2006. 

Împotriva acestei decizii, în temeiul art. 283 şi 2831, S.C.[...] SRL a formulat plângere prin 
care solicita modificarea Deciziei CNSC nr. …/C5/28.01.2014, suspendarea procedurii de atribuire 
până la soluţionarea contestaţiei, anularea  în tot a actului autorităţii contractante nr. …/22.01.2014 
conţinând răspunsuri la clarificări, anularea procedurii de atribuire şi  obligarea autorităţii 
contractante la reluarea procedurii de achiziţie publică,  cu respectarea legii, cu cheltuieli de 
judecată. 
 În motivarea plângerii se reiau deosebit de amplu şi cu adăugiri considerate strict necesare, 
criticile aduse autorităţii contractante care prin menţinerea unor specificaţii tehnice, specific numai 
Bărcii marca Targa 32 care nu pot fi asigurate prin echivalent de alţi producători (pct.1.1, 1.4, 1.6,  
1.7, 1.8 în special 1.9, 1.10, 1.11 şi 1.12) are ca efect încălcarea în mod direct a concurenţei dintre 
operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire şi să-şi depună ofertele, ca şi 
nesoluţionarea cererii de clarificări pct.1.7, contrar art. 78 şi urm.  

Din O.U.G. 34/2006 care reglementează obligaţia autorităţii contractante de a răspunde clar, 
concret şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil la orice clarificare solicitată, în cel mult 3 zile de 
la  primirea solicitării, precum şi faptului că autoritatea contractantă, prin răspunsul la clarificări, a 
adăugat caietului de sarcini noi datorii obligatorii (echipamentul de ridicare, preluare din apă, lumini 
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rotative, cât şi un nous cop, o nouă  destinaţie, ca şi reluarea  de către autoritatea contractantă a 
măsurilor prevăzute de art. 209 alin.1 lit. c şi art. 209 alin.4 şi art. 179 alin.4 pct. b, c şi d din O.U.G. 
34/2006, neprelungirea perioadei de depunere a candidaturilor, ca şi nesoluţionarea de către 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub toate aspectele ce au format obiect de sesizare 
a sa, a avut loc restricţionarea sa, dar şi a altor potenţiali ofertanţi, la  procedura de atribuire, prin 
punerea sa în  imposibilitatea de a elabora şi depune oferta conformă cu criteriile de atribuire şi care 
nu ar fi trebuit să copieze în tot caracteristicile tehnice ale bărcii de agreement TARGA 32 
prejudiciind-o. 
 Nici după primirea notificării autoritatea contractantă nu a adoptat măsuri pentru remedierea 
încălcărilor semnalate, care puteau consta inclusiv în suspendarea procedurii de atribuire sau 
revocarea unui act emis în cadrul procedurii, sens în care a solicitat şi C.N.S.C. să dispună măsurile 
care se impun, însă nici această solicitare şi nici  altele nu au fost deloc examinate, acestea 
neprimind nici un răspuns din partea  consiliului prin Decizia  împotriva căreia a formulat prezenta 
plângere. 
 Se reiau apoi critici asupra autorităţii contractante, respectiv, referitoare la menţiunile din 
punctul de vedere înaintat Consiliului, inclusiv la exprimarea acestuia în ce priveşte răspunsul la 
punctul 1.7, care lipseşte în  tot, faptul că se menţine, fără nici o motivaţie şi fără clarificare, 
echivalează cu lipsa răspunsului. 

Se aduc precizări referitoare la cererea sa de suspendare a procedurii formulată în cuprinsul 
contestaţiei adresată C.N.S.C. şi care se arată în esenţă, era întemeiată. 
 Plângerea e nefondată şi va fi respinsă. 
 În cauză se constată că, având în vedere contestaţia formulată de S.C. [...] la C.N.S.C. 
punctul de vedere al autorităţii contractante Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului din Transporturile Navale şi dispoziţiile legale aplicabile, întemeiat CNSC a respins ca 
nefondată contestaţia şi a dispus  continuarea procedurii de atribuire, constatând că autoritatea 
contractantă nu a modificat  documentaţia de atribuire. 
 Astfel, s-a reţinut că luminile rotative sunt cuprinse în caietul de sarcini şi nu în actul atacat, 
problema spaţiilor de depozitare este  analizată de autoritatea contractantă  în pct.1.10 din conţinutul 
actului atacat şi deci nu se poate reţine că autoritatea contractantă nu a răspuns tuturor solicitărilor 
de clarificări, ori că a introdus noi cerinţe, aşa cum eronat a susţinut contestatoarea, aceasta 
procedând conform  art. 35 alin.6 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006. 
 S-a mai reţinut că nici referirile contestatoarei la răspunsul dat de  autoritatea contractantă 
unui alt operator economic la data de 10.01.2014 nu se confirmă, în sensul că cerinţele privind 
„veste de salvare”, „colace de salvare”, „lumini rotative”, se regăsesc în caietul de sarcini, aşa cum 
acesta a fost publicat alături de anunţul de participare, încă din 27.11.2013. 
 Criticile formulate în prezenta plângere şi care sunt în cea mai mare parte axate pe actele 
încheiate de autoritatea contractantă înainte de pronunţarea Deciziei C.N.S.C. sunt nefondate, 
reluarea acestora, în situaţia în care asupra lor s-a pronunţat Consiliul, şi fără ca acestea să reprezinte 
o critică  a deciziei  în acest sens, nu pot fi reţinute. 
 Cum prin soluţia sa Consiliul a constatat analizând solicitările de clarificări şi răspunsul 
formulat de către autoritatea contractantă nu a fost modificat conţinutul specificaţiilor tehnice şi că 
nu se poate reţine că autoritatea contractantă nu a răspuns  tuturor solicitărilor de clarificări, ori a 
introdus noi cerinţe, solicitările din prezenta plângere nu pot fi analizate. 
 Acestea, cu atât mai mult cu cât la termenul din 10.04.2014, autoritatea contractantă a 
precizat că, în continuarea procedurii de atribuire (respectând decizia C.N.S.C.), a procedat în 
şedinţa de evaluare nr. 4/2014 prin comisia constituită pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică la anularea aplicării procedurii, în procedură fiind depuse numai oferte neconforme. 
 În consecinţă şi cererea de suspendare a procedurii de atribuire e rămasă fără obiect. 
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116. Plângere formulată în vederea anulării deciziei emise de Consiliul Național de 
Soluționare a Contestațiilor prin care s-a dispus respingerea ofertei contestatoarei ca 
inacceptabilă. Nelegalitatea evaluării ofertei câștigătoare. 

 
Art.36 alin.1 lit.b, art.72 alin.2 lit.h, art.81 din HG nr.925/2006  

Art.2 alin.2 din OUG nr.34/2006 
 

Potrivit art.36 alin.1 lit.b din HG nr.925/2006, oferta este considerată inacceptabilă în situaţia în 
care a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe din cerinţele de calificare stabilite 
în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art.11 alin.4 – alin.5 documentele 
relevante în acest sens. 

În cazul în care o ofertă nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în 
documentaţia de atribuire sau nu a prezentat conform art.11 alin.4 şi alin.5 din HG nr.925/2006, documente 
relevante în acest sens, este considerată în conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.1 lit.b din HG nr.925/2006 
ofertă inacceptabilă, pentru că, potrivit art.37 alin.1 din acelaşi act normativ „ofertele care nu se încadrează 
în nici una din situaţiile prevăzute la art.36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile”, iar 
potrivit art.37 alin.2 „oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza 
criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire”. 

În mod expres legiuitorul a stipulat în art.72 alin.2 lit.h din HG nr.925/2006 că „stabilirea ofertelor 
inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această 
categorie” reprezintă atribuţia comisiei de evaluare, competenţa materială a consiliului fiind limitată la 
efectuarea unui control de legalitate a actelor emise de autoritatea contractantă. 
 

Decizia civilă nr. 90/CA/17.04.2014 
                           Dosar nr. 138/36/2014 

 
Prin plângerea adresată Curţii de Apel Constanţa şi înregistrată sub nr. 138/36/03.03.2014 

reclamanta SC [...] SA, în contradictoriu cu pârâta U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA, în calitate de 
autoritate contractantă, organizator al procedurii de atribuire a contractului de „Proiectare şi 
execuţie lucrări – reconstrucţia ecologică în polderul Zaghen din Rezervaţia Biosferei 
Transfrontaliere Delta Dunării România/Ucraina” [...], solicitând ca prin hotărâre 
judecătorească să se dispună: 

- admiterea plângerii, cu consecinţa anulării Deciziei nr.541/C6/388 din 
21.02.2014 a Consiliului Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor, în sensul 
anulării raportului procedurii prin care autoritatea contractantă a dispus respingerea 
ofertei sale ca fiind inacceptabilă, pe de o parte şi, pe de altă parte, a dispus 
anularea procedurii de achiziţie publică, precum şi a adresei nr.2634 din 
29.01.2014, emisă de autoritatea contractantă, ca act subsecvent raportului 
procedurii, cu consecinţa: 

-  reluării procedurii de achiziţie publică şi reevaluării ofertei reclamantei, 
conform Deciziei nr.4092/C2/4294/14.11.2013 a CNSC, în ceea ce priveşte 
îndeplinirea Cerinţei nr.3 din Secţiunea III2.1.a din fişa de date a achiziţiei. 

Motivând plângerea, reclamanta învederează, în esenţă că: 
- Prin Decizia nr.541/C6/388/21.02.2014 CNSC, a fost respinsă contestaţia pe care a 

formulat-o, soluţia pronunţată fiind întemeiată pe existenţa unei autorităţi de lucru judecat în ceea ce 
priveşte calificarea ofertei sale ca inacceptabilă, apreciind decizia ca fiind nelegală şi netemeinică, 
şi, în opoziţie cu opinia exprimată de CNSC, consideră că faţă de asocierea pe care o reprezintă, ca 
ofertant în procedura de achiziţie publică, nu se poate invoca nici sub aspect negativ şi nici sub unul 
pozitiv existenţa unei autorităţi de lucru judecat, deoarece: 

-  este indubitabil că asocierea pe care o reprezintă nu a fost parte în litigiul prin care 
anterior CNSC s-a pronunţat asupra unor critici formulate de un alt ofertant prin Decizia nr. 
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4092/C2/4294/14.11.2013 şi nici în litigiul din faţa Curţii de Apel Constanţa pentru cenzurarea 
acestei decizii, întrucât cererea formulată porneşte chiar de la dispozitivul deciziei anterioare a 
CNSC, care obligă la reevaluarea ofertelor depuse, petitul contestaţiei formulate de asociere având 
ca element principal reevaluarea ofertei lor, sens în care s-a pronunţat decizia CNSC; 

- apare o diferenţă de abordare esenţială, deoarece, pe de o parte, Consiliul consideră că în 
reevaluare, comisia autorităţii contractante nu trebuie decât să declare formal oferta inacceptabilă, 
plecând de la considerentele deciziei CNSC, iar reclamanta, pe de altă parte, consideră că în 
procedura de reevaluare, plecând de la considerentele deciziei CNSC, comisia autorităţii 
contractante trebuie să se lămurească dacă există elemente extrinseci, şi care nu au fost avute în 
vedere de comisie în primul ciclu procesual, dar care ar putea avea înrâurire asupra dezlegării 
problemelor de drept reţinute în decizia CNSC. 

- în acord cu dispoziţiile art. 202 din OUG nr. 34/2006, comisia de evaluare putea solicita 
de la autorităţile emitente ale certificatelor fiscale lămuriri legate de valabilitatea acestora pentru 
perioada de referinţă mai 2013 prevăzută în fişa de date a achiziţiei, fiind neîndoielnică raţiunea 
legiuitorului de a nu acorda consiliului competenţa de a evalua în locul comisiei speciale din cadrul 
autorităţii contractante, fapt ce presupune ca această din urmă comisie să procedeze la reevaluare, 
însemnând acte materiale, corespondenţe, etc., şi nu la recalificare, dând considerentelor deciziei 
CNSC o valoarea mai mare decât cea aflată în intenţia legiuitorului la momentul edictării normei 
juridice.  

- dacă soluţia promovată de CNSC prin adoptarea deciziei ce face obiectul prezentei 
plângeri ar fi una riguros corectă din punct de vedere juridic, Consiliul s-ar substitui în drept 
comisiei de reevaluare din cadrul autorităţii contractante, aspect în mod evident nelegal. 

- decizia CNSC contestată este dată cu încălcarea principiului relativităţii efectelor 
hotărârii judecătoreşti, fapt ce apare cu atât mai evident cu cât în nici una din judecăţile anterioare, 
nu s-a prevăzut în nici un mod împrejurarea că asocierea a depus certificatele fiscale conform art.11 
alin.3 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011. 

Prin întâmpinare, pârâta U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA, solicită respingerea plângerii, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Declararea ca inacceptabilă a ofertei depuse de reclamantă în cadrul şedinţei de reanalizare şi 
reevaluare a ofertelor din data de 22.01.2014, s-a făcut din următoarele motive: 

I. – decizia adoptată de comisia de evaluare a ofertelor în ceea ce priveşte declararea ca 
inacceptabilă a ofertei Asocierii SC [...] SA TULCEA – SC [...] SRL TULCEA, urmare a respingerii 
plângerilor formulate la Curtea de Apel Constanţa, a fost luată în contextul îndeplinirii obligaţiei de 
a respecta Decizia CNSC nr. 4092/C2/4294 din data de 14.11.2013; 

II - susţinerile petentei potrivit cărora comisia de evaluare ar fi putut să solicite de la 
autorităţile emitente ale certificatelor fiscale lămuriri legate de valabilitatea acestora pentru perioada 
de referinţă aferente lunii mai 2013 nu au suport legal prin prisma dispoziţiilor art. 9, alin. 3 din 
Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, care impun ce trebuie avut în considerare de către autoritatea 
contractantă la verificarea îndeplinirii cerinţei de calificare privind plata de către ofertant a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale. 

Faţă de cele prezentate mai sus, solicită respingerea plângerii formulate de societatea 
comercială [...] S.A. împotriva Deciziei nr. 541/C6/388 din data de 21.02.2014 a Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
   În contextul dat, procedând la examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, în raport cu 
susţinerile părţilor şi a probatoriului administrat în conformitate cu dispoziţiile art.249 
NCPC, potrivit căruia „Cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în 
afară de cazurile anume prevăzute de lege”, prin raportare la dispoziţiile cuprinse în OUG 
nr.34/2006 modificată şi completată, precum şi cele cuprinse în HG nr.925/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
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publică din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune, de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, Curtea apreciază în sensul 
respingerii plângerii ca nefondată, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

În referire la situaţia de fapt:  
 La data de 18.04.2013, Municipiul Tulcea, în calitate de autoritate contractantă, a iniţiat 
procedura de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca 
obiect „Proiectare şi execuţie lucrări – Reconstrucţia ecologică şi polderul Zaghen din rezervaţia 
Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România/Ucraina – SMIS.CSNR 36276”, sens în care a 
publicat, în SEAP, anunţul de participare nr.143184, valoare estimată a contractului fiind de 
53.378.388,91 lei, cu criteriul de atribuire - „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic”. 

Reţine Curtea că au fost depuse 3 oferte, între care se regăseşte cea a asocierii, al cărui lider 
SC [...] SA, deschise la data de 12.06.2013, ocazie cu care s-a încheiat procesul-verbal nr.13871, 
pentru ca, în baza raportului procedurii de atribuire nr.22358/23.09.2013, autoritatea 
contractantă să fi desemnat câştigătoare a ofertei asocierea formată din SC [...] SA şi SC [...] SRL, 
împotriva rezultatului procedurii fiind depusă cea dintâi contestaţie de către SC [...] SRL, soluţionată 
de CNSC prin Decizia nr.4092/C2/4294/14.11.2013, în sensul admiterii în parte cu referire la 
critica privind oferta desemnată câştigătoare, dispunându-se anularea raportului procedurii 
de atribuire şi actelor subsecvente, autoritatea contractantă fiind obligată să reevalueze oferta 
cu respectarea motivării deciziei. 

Decizia pronunţată de CNSC a fost atacată cu plângeri de către SC [...] SRL şi Municipiul 
Tulcea, respinse ca nefondate de Curtea de Apel Constanţa, prin Decizia nr.11/15.01.2014, fapt 
pentru care, în aplicarea considerentelor deciziei CNSC, menţinute de instanţă, autoritatea 
contractantă a înţeles a emite un nou raport al procedurii de atribuire sub nr.2632/29.01.2014, 
prin care a respins ofertele depuse ca fiind inacceptabile în temeiul art.36 alin.1 lit.b din HG 
925/2006 şi a anulat procedura de atribuire în temeiul art.209 alin.1 lit.a din HG nr.925/2006, cu 
motivaţia în esenţă că au fost depuse numai oferte inacceptabile. 
 În contextul dat, reţine Curtea că SC [...] SA a formulat contestaţie, soluţionată de CNSC 
prin Decizia nr.541/C6/388/21.02.2014, în sensul respingerii ca nefondate a capetelor de cerere 
privind: 

- anularea raportului procedurii şi adresei nr.2634/29.01.2014; 
- anularea reevaluării ofertei conform deciziei CNSC nr. 

4092/C2/4294/14.11.2013,  
respingând, ca inadmisibil, capătul de cerere subsidiar privind reevaluarea ofertei contestatorului 
ca fiind acceptabilă şi emiterea unui nou raport al procedurii, din aceeaşi contestaţie, precum şi 
cererea de intervenţie formulată de SC [...] SRL. 
 Acestea sunt condiţiile în care reclamanta SC [...] SA deduce judecăţii prezenta plângere, 
prin care solicită ca prin hotărâre judecătorească, să se dispună: 
      - admiterea plângerii, cu consecinţa anulării Deciziei nr.541/C6/388 din 21.02.2014 a 
Consiliului Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor, în sensul anulării raportului procedurii prin 
care autoritatea contractantă a dispus respingerea ofertei sale ca fiind inacceptabilă, pe de o parte şi, 
pe de altă parte, a dispus anularea procedurii de achiziţie publică, precum şi a adresei nr.2634 din 
29.01.2014, emisă de autoritatea contractantă, ca act subsecvent raportului procedurii, cu consecinţa 
    - reluării procedurii de achiziţie publică şi reevaluării ofertei reclamantei, conform Deciziei 
nr.4092/C2/4294/14.11.2013 a CNSC, în ceea ce priveşte îndeplinirea Cerinţei nr.3 din Secţiunea 
III2.1.a din fişa de date a achiziţiei, cu motivaţia sus-expusă. 
 Pe parcursul judecăţii cauzei, la data de 21.03.2014 SC [...] SRL a depus la dosar cerere 
de intervenţie în interes alăturat autorităţii contractante, solicitând admiterea atât în principiu, 
cât şi pe fond, a cererii de intervenţie, cu consecinţa respingerii plângerii formulate de SC [...] SA ca 
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neîntemeiată, astfel că procedând la examinarea cu prioritate a acesteia, prin Încheierea din 
07.04.2014, Curtea respinge cererea de intervenţie în interes alăturat autorităţii, ca lipsită de interes, 
cu motivaţia cuprinsă în încheiere. 

Investită fiind cu judecarea plângerii  formulate de SC [...] SA, Curtea, după examinarea 
actelor şi lucrărilor dosarului şi a probatoriului administrat, reţine: 

Critica reclamantei privind „Greşit s-a dispus respingerea ofertei sale ca inacceptabilă de 
către autoritate”, Curtea apreciază în sensul respingerii ca nefondată a criticii, odată ce: 

- Decizia de respingere ca inacceptabilă a ofertei reprezintă consecinţa aplicării deciziei 
CNSC nr.4092/C2/4294/14.11.2013, menţinută prin Decizia nr.11/05.01.2014, pronunţată de Curtea 
de Apel Constanţa în dosar nr.1004/36/2013. 

Că luarea măsurii, în temeiul art.36 alin.1 lit.b din HG nr.925/2006 este legală, reţine 
Curtea a rezulta în primul rând din împrejurarea că, potrivit textului de lege enunţat, oferta este 
considerată inacceptabilă în situaţia în care a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau 
mai multe din cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, 
conform prevederilor art.11 alin.4 – alin.5 documentele relevante în acest sens. 

Prin urmare, apreciază Curtea că chiar dacă oferta depusă de asociere a fost desemnată 
câştigătoare cu ocazia primei evaluări a ofertelor, decizie care a fost contestată numai de SC [...] 
SRL, prin decizia CNSC nr.4092/C2/4294/14.11.2013, admiţându-se în parte contestaţia s-a dispus 
anularea raportului procedurii, a adreselor de comunicare şi a rezultatului procedurii ca acte 
subsecvente, cu obligarea autorităţii contractante ca în termen de 10 zile de la primirea deciziei 
CNSC să reanalizeze şi să reevalueze ofertele depuse, cu respectarea celor precizate în motivare şi a 
dispoziţiilor legale, rezultând fără putinţă de tăgadă că operatorul economic declarat câştigător la 
data depunerii/deschiderii ofertelor nu a îndeplinit condiţiile cumulative impuse de autoritatea 
contractantă. 

În speţă, reţine Curtea că, din actele şi lucrările dosarului, rezultă fără nici un echivoc că 
asocierea nu a făcut dovada că nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii de plată exigibile 
la data de 21.05.2013, cererile de solicitate pentru eliberarea certificatelor solicitate de autoritatea 
contractantă fiind ulterioare datei de depunere şi deschidere a ofertelor. 
 Cu alte cuvinte, aşa după legal şi temeinic a reţinut şi CNSC, prin decizia împotriva căreia s-
a dedus judecăţii prezenta plângere, şi Curtea apreciază că SC [...] SA nu a îndeplinit această cerinţă 
de calificare şi, astfel, membrii comisiei de evaluare, la evaluarea ofertei câştigătorului, nu au ţinut 
cont de cerinţele obligatorii solicitate prin fişa de date a achiziţiei, nefiind respectate dispoziţiile 
cuprinse în art.34 alin.1 din HG nr.925/2006, potrivit cărora „În cazul în care, în cadrul 
documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută obligaţia îndepliniri unor criterii de calificare, astfel 
cum sunt acestea prevăzute la art.176 din ordonanţa de urgenţă, comisia de evaluare are obligaţia 
verificării modului  de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte”. 
 Totodată, Curtea apreciază că autoritatea contractantă, în etapa de evaluare/verificare a 
modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către câştigător, nu a respectat principiile expres 
reglementate de legiuitor în conţinutul art.2 alin.2 din OUG nr.34/2006, potrivit căruia: 
 „Alin.2 – Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: 

a) nediscriminarea; 
b) tratamentul egal; 
c) recunoaşterea reciprocă; 
d) transparenţa; 
e) proporţionalitatea; 
f) eficienta utilizării fondurilor; 
g) asumarea răspunderii.” 

În egală măsură, reţine Curtea că, în cazul în care o oferta nu îndeplineşte una sau mai multe 
dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat conform art.11 
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alin.4 şi alin.5 din HG nr.925/2006, documente relevante în acest sens, este considerată în 
conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.1 lit.b din HG nr.925/2006 ofertă inacceptabilă, pentru că, 
potrivit art.37 alin.1 din acelaşi act normativ „ofertele care nu se încadrează în nici una din 
situaţiile prevăzute la art.36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile”, iar potrivit 
art.37 alin.2 „oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza 
criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire”. 
 În raport cu dispoziţiile art.81 din HG nr.925/2006, conform cu care „Comisia de evaluare are 
obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme” şi având în vedere că câştigătorul 
desemnat nu a respectat dispoziţiile art.170 din OUG nr.34/2006, potrivit cărora:”ofertantul elaborează 
oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi indică în cuprinsul acesteia care 
informaţii din propunerea tehnică şi /sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt 
protejate de un drept de proprietate intelectuală”, ţinând seamă de atribuţiile comisiei de evaluare, între care 
se află şi cele de verificare a îndeplinirii criteriilor de calificare din punct de vedere al modului în care acestea 
corespund cerinţelor din fişa de date, aşa după cum este prevăzut în art.72 alin.2 lit.b din HG nr.925/2006: 
”autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de a atribuire sau răspunsul la 
solicitarea de clarificări în termenele – limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în 
timp util o solicitare în acest sens”, reţine Curtea că în mod legal şi temeinic CNSC a constatat că această 
verificare a ofertei câştigătorului nu s-a făcut cu rigurozitatea impusă de legislaţia în domeniu şi, pe cale de 
consecinţă, critica privind nelegalitatea evaluării ofertei câştigătoare este fondată, fiind de altfel admisă. 
 În ceea ce priveşte celelalte critici formulate de reclamant cu privire la împrejurarea că autoritatea ar 
fi trebuit a solicita relaţii de la instituţiile abilitate cu privire la evidenţele fiscale şi obligaţiile de plată 
exigibile şi, ca urmare, eliberarea certificatelor în acest sens, reţine Curtea că astfel de susţineri nu pot fi 
primite, atât timp cât acest atribut revenea prin excelenţă reclamantei, faţă de dispoziţiile cuprinse în OUG 
nr.34/2006, precum şi de cele cuprinse în HG nr. 925/2006, instanţa de control neputând lipsi de efecte în 
această fază procesuală Decizia CNSC nr. 4092/C2/4294 din 14.11.2013, şi ulterior, Decizia nr. 11/ 
15.01.2014 a Curţii de Apel Constanţa. 

În egală măsură, apreciază Curtea a fi evident că din motivarea deciziei în considerarea căreia s-a 
dispus evaluarea ofertelor, rezultă că autoritatea contractantă s-a aflat în situaţia de a nu putea adopta o altă 
decizie decât cea contestată, chiar dacă, prin decizia sa, CNSC nu a calificat oferta reclamantei ca 
inacceptabilă. 

Astfel, CNSC reţine Curtea a nu fi putut califica oferta reclamantei, fiind incompatibilă a stabili o 
astfel de situaţie, atribuţia aparţinând exclusiv comisiei de evaluare conform art.72 alin.2 lit.h din HG 
nr.925/2006, text de lege prin care legiuitorul în mod expres a stipulat că „stabilirea ofertelor inacceptabile 
sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie” 
reprezintă atribuţia comisiei de evaluare, competenţa materială a consiliului fiind limitată la efectuarea unui 
control de legalitate a actelor emise de autoritatea contractantă, ceea ce s-a şi întâmplat prin decizia 
pronunţată. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea Deciziei 
nr.541/C6/388/21.02.2014 pronunţată de CNSC, văzând şi dispoziţiile art.285 alin.4 din OUG nr.34/2006, 
Curtea apreciază în sensul respingerii plângerii, ca nefondată, sub toate aspectele. 

 
117. Plângere împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. 

Anulare decizie CNSC. Obligarea autorității contractante la admiterea ofertei și evaluarea 
acesteia conform cerințelor documentației de atribuire. 

 
Art.33 alin.(3) lit.b, art. 84 din HG nr.925/2006 

 
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) lit.b din HG nr.925/2006, „În cadrul şedinţei de deschidere nu 

este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele 
situaţii: b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate 
solicitate în documentaţia de atribuire. 
 Validarea sau nu a garanţiei de participare ar trebui să se bazeze pe rolul acestui angajament, 
menţionat la art. 84 din HG nr. 925/2006 şi să respecte  principiului concurenţei, statuat de ordonanţă, 



639 
 

existând posibilitatea legală ca membrii comisiei de evaluare să ceară clarificări, în măsura în care există 
neconcordanţe referitoare la aspecte de bază ale garanţiei: cuantum, formă, perioada de valabilitate. 

Respingerea unei oferte pentru care s-a depus garanţia de participare cerută, în cuantumul, forma şi 
cu o perioadă de valabilitate mai mare decât cea precizată în fişa de date, motivat de faptul că nu rezultă 
dacă aceasta îşi produce efectele de la data limită stabilită pentru primirea ofertelor, dată limită care este cu 
o zi înainte de data specificată în poliţa de asigurare, nu răspunde principiilor specifice derulării unei 
proceduri legale de achiziţie publică, procedură care se bazează pe concurenţă, tratament egal şi 
nediscriminatoriu şi utilizarea eficientă a fondurilor publice. 

 
Decizia civilă nr. 132/CA/23.07.2014 

                           Dosar nr. 384/36/2014 
 

1. Plângerea. 
La data de 20.06.2014, contestatoarea S.C. [...] S.R.L. în calitate de  ofertant în cadrul 

procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect 
„Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul Buftea şi 
Comuna Corbeanca şi Construcţia staţiei de epurare din Oraşul Buftea” a învestit Curtea de Apel 
Constanţa, în contradictoriu cu SC RAJA SA, în calitate de autoritate contractantă, cu plângere 
împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare  Contestaţiilor nr.1630/C7/1939 din 
30.05.2014, plângere înregistrată pe rolul instanţei, conform prevederilor art.283 din O.U.G. 
nr.34/2006, sub nr.384/36/2014. 

Prin plângerea formulată, contestatoarea a solicitat: 
- suspendarea procedurii de atribuire; 
- In măsura în care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică, 

suspendarea executării contractului; 
- Constatarea netemeiniciei şi nelegalităţii Deciziei Consiliului şi pe cale de consecinţă, 

admiterea plângerii formulate; 
- Obligarea autorităţii contractante să procedeze la admiterea ofertei in cadrul procedurii de 

atribuire si evaluarea acesteia in conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire. 
În motivarea plângerii, contestatoarea arată următoarele: 
În data de 11.03.2014 autoritatea contractantă a publicat în S.E.A.P. anunţul de participare 

nr. 149731 pentru atribuirea contractului având ca obiect "Reabilitarea si extinderea surselor de 
captare si tratare a apei potabile din Oraşul Buftea si Comuna Corbeanca și Construcţia staţiei de 
epurare din Oraşul Buftea", la care contestatoarea a depus o ofertă ca parte a asocierii S.C. [...] 
S.R.L. - S.C. [...] S.A. 

În data de 08.05.2015, cu prilejul deschiderii ofertelor depuse şi în urma elaborării procesului 
verbal al şedinţei de deschidere nr. 35986/08.05.2014, autoritatea contractantă a respins oferta 
contestatoarei fără a fi invocat un temei legal, motivat de ,Lipsa/neconformitate garanţie de 
participare". 

Referitor la cererea de suspendare a procedurii de atribuire/executării contractului, se arată 
că, odată cu soluţionarea contestaţiei la C.N.S.C. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia 
contractul de achiziţie publică, iar  contestatoarea are posibilitatea reală de a-i fi adjudecat contractul 
de achiziţie publică. 

În măsura în care părţile ar începe executarea contractului de achiziţie publică, contestatoarea 
ar fi lipsită de posibilitatea de a executa ea însăşi contractul de achiziţie publică, fiind obligată să 
apeleze la instanţele de judecată pentru repararea prejudiciilor suferite ca urmare a luării unor decizii 
nelegale de către autoritatea contractantă. 

Se apreciază, aşadar, că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de art. 2831 alin. (2) din 
O.U.G. nr. 34/2006 pentru suspendarea procedurii de atribuire sau suspendarea contractului de 
achiziţie publică. 
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Asupra fondului plângerii, contestatoarea S.C. [...] S.R.L. învederează că în cadrul Deciziei 
nr. 1630/C7/1939 din data de 30.05.2014, CNSC a reţinut că „deşi S.C. [...] S.R.L. ar fi trebuit să 
constituie, conform celor precizate in cadrul documentaţiei de atribuire, o garanţie de participare 
având termenul de valabilitate cuprins in intervalul 08.05.2014-05.09.2014, aceasta a prezentat 
poliţa de asigurare seria M nr. 000004478/ 06.05.2014 unde menţionează ca garanţia de participare 
este valabila de la 09.05.2014 (124 zile) fapt confirmat și prin Formularul nr. 1 pe care acesta l-a 
depus". 

Se susţine de către contestatoare că garanţia de participare depusă  respectă întru totul 
prevederile documentaţiei de atribuire, iar în cuprinsul Formularului nr.1 Garanţie de participare la 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica, ataşat în secţiunea „Formulare" ale 
documentaţiei de atribuire, formular obligatoriu pentru toţi ofertanţii participanţi la procedură, la 
secţiunea „Prezenta garanţie este valabila până la data de …", contestatoarea a indicat data de 
09.09.2014, ca fiind valabilitatea garanţiei de participare, începând cu data semnării documentului, 
respectiv 08.05.2014, perioadă ce excede perioadei minime solicitate de autoritatea contractantă. 

Se menţionează că prin Formularul nr.1 depus, semnat şi parafat de societatea de asigurări 
[...] S.A., asigurătorul şi-a asumat obligaţia de a plăti daune autorităţii contractante în limita sumei 
asigurate şi în condiţiile stipulate în respectivul formular, pus la dispoziţie de însăşi autoritatea 
contractantă. 

Totodată, potrivit prevederilor legale, raţionamentul garanţiei de participare se bazează pe 
rolul acestui angajament, menţionat la art. 84 din HG nr. 925/2006, respectiv acela „[...] de a proteja 
pe întreaga perioadă derulata până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-
cadru". 

Raportat la prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 925/2006, pe care Consiliul le 
invoca, contestatoarea arată că a depus garanţia de participare în cuantumul solicitat prin 
documentaţia de atribuire, respectiv 600.000 lei; în forma solicitată, respectiv printr-un instrument 
de garantare emis în condiţiile legii de o societate de asigurări, în cazul de faţă prin poliţă de 
asigurare; având perioada de valabilitate solicitată în documentaţia de atribuire, respectiv până la 
data de 09.09.2014.  

Cu privire la perioada de valabilitate a garanţiei de participare, susţine contestatoarea că prin 
calculul celor 124 de zile de valabilitate a garanţiei de participare, se observă că acestea produc 
efecte începând cu data de 08.05.2014 şi nu 09.05.2014, aşa cum a precizat autoritatea contractantă, 
iar referitor la  data de 09.05.2014 din cuprinsul Poliţei de asigurare, ca dată de începere a 
valabilităţii garanţiei de participare, se menţionează că aceasta reprezintă o eroare de calcul a 
societăţii de asigurări, eroare pentru care ofertanta si-a asumat remedierea imediată la solicitarea 
autorităţii contractante. 

Se solicită, în consecinţă, să se constate că garanţia depusă de Asocierea S.C. [...] S.R.L. - 
S.C. [...] S.A. respectă condiţiile impuse de Formularul nr. 1 din documentaţia de atribuire, 
acoperind inclusiv data depunerii ofertelor - 08.05.2014. 

 
2. Întâmpinarea autorităţii contractante. 
La data de 02.07.2014, autoritatea contractantă SC RAJA SA a depus la dosar întâmpinare, 

prin care a solicitat respingerea ca lipsită de obiect a cererii de suspendare a executării contractului, 
respectiv ca nefondată a cererii de suspendare a procedurii şi respingerea ca nefondată a plângerii, 
cu cheltuieli de judecată. 

Arată autoritatea contractantă că potrivit pct. 111.1,1) din anunţul de participare, ofertantul 
va constitui o garanţie pentru participare în cuantum de Lot I - 250.000 lei, Lot 2 - 600.000 lei. 
Garanţia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 (...). 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru 
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primirea ofertelor. (...) Neconstituirea garanţiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor 
atrage respingerea ofertei. (...) 

Conform pct. IV.3.4) din anunţul de participare termenul limită pentru primirea ofertelor este 
08.05.2014, ora 11. 

Potrivit  procesului  verbal  al  şedinţei  de  deschidere  a ofertelor nr. 35986/08.05.2014 
asocierea SC [...] SA - SC [...] SA a depus oferta înregistrată la SC RAJA SA cu nr. 
35897/08.05.2014 pentru Lotul 2, consemnându-se în acelaşi proces verbal respingerea acestei 
oferte în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor pe motiv de lipsă/neconformitate garanţie de 
participare. 

Ofertantul a prezentat poliţa de asigurare de garanţie [...]/06.05.2014 emisă de societatea de 
asigurare-reasigurare [...] SA ce prevede următoarele : "'Perioada de asigurare achitată: 124 zile ; De 
la 09/05/2014 ; Până la 09/09/2014" şi Formularul nr. 1 constituind garanţia de participare emisă de 
aceeaşi societate de asigurare-reasigurare în care se regăseşte următoarea menţiune ; "Prezenta 
garanţie este valabilă până la data de 09.09.2014". 

La pct. 4.1. al Condiţiilor specifice privind garanţia de participare la licitaţie, anexa la poliţa 
[...]/06.05.2014, se prevede că "Prezenta asigurare de garanţie va produce efecte şi va rămâne în 
vigoare, începând cu data intrării în vigoare şi până la data expirării valabilităţii, conform 
specificaţiilor din prezenta". 

Referitor la cererea de suspendare, pe temeiul indicat de către reclamantă instanţa sesizată cu 
o plângere împotriva deciziei CNSC poate dispune numai suspendarea executării contractului, iar nu 
suspendarea procedurii de atribuire. 

Reclamanta a depus oferta numai pentru Lotul 2, astfel că cererea trebuie respinsă ca 
nefondată în referire la Lotul 1 al proceduri şi la contractul ce se poate încheia pentru Lotul 1. 

Ofertele depuse pentru Lotul 2 sunt în curs de evaluare, nefiind finalizată procedura de 
atribuire şi neexistând vreun contract de achiziţie publică, motiv pentru care cererea de suspendare a 
executării contractului pentru Lotul 2 trebuie respinsă ca lipsită de obiect, iar cererea de suspendare 
a procedurii pentru Lotul 2 ca netemeinică. 
 Cu privire la decizia CNSC, autoritatea contractantă menţionează, în referire la modul de 
calcul al termenului de 120 de zile, că potrivit art. 1416 şi art.2551 cu trimitere la art.2553 NCC, în 
cazul termenului stabilit pe zile nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului iar termenul se va 
împlini la ora 24,00 a ultimei zile. Conform art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006, „zile - zilele 
calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat 
în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea 
ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat 
un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen 
exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se 
încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare”. 
 În opinia autorităţii contractante, întrucât OUG nr. 34/2006 reglementează atât aspecte de 
drept substanţial cât şi aspecte de drept procesual, aceasta va înlătura de la aplicare dispoziţiile citate 
ale NCC. 

Aplicând modul de calcul derogatoriu al termenului prevăzut de art. 3 lit.z din OUG nr. 
34/2006, garanţia de participare trebuia să fie valabilă 120 de zile, de la începutul primei ore a zilei 
de 08.05.2014 şi până la ultima oră a zilei de 04.09.2014. 

Potrivit NCC, dacă termenul de 120 de zile ar începe să curgă la data de 08.05.2014 atunci s-
ar împlini la ora 24 a zilei de 06.09.2014 (şi s-ar proroga până la ora 24 a zilei de 08.09.2014). 
 Se arată că nici adresa nr. 2357/14.05.2014 privind corectarea poliţei de asigurare [...]în 
sensul că aceasta produce efecte începând cu data de 08.05.2014 nu este pe deplin edificatoare 
întrucât societatea de asigurare nu a precizat ce mod de calcul a folosit. 
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 Se mai susţine că de esenţa cauzei este modul de interpretare şi aplicare a art. 201 din OUG 
nr.34/2006 şi ale art.35, art.78-80 din HG nr. 925/2006 în lumina jurisprudenţei recente a Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, cu privire la regulile ce stabilesc în ce măsură autorităţile contractante, 
în cazul în care apreciază că oferta este imprecisă, pot sau trebuie să solicite clarificări, fiind adusă 
în discuţie Hotărârea Curţii din 29 martie 2012. SAG ELV Slovensko şi alţii,  C-599/10, şi din 
Hotărârea Curţii din 10 octombrie 2013, Manova A/S, C-336/12. 
 

3. Probatorii. 
 Contestatoarea  SC [...] SRL a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, probă 
administrată prin depunerea la dosar, în copii conform cu originalul, a Formularului nr.1 
reprezentând garanţie de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, 
poliţa seria M nr. … emisă de [...] SA, act adiţional nr.1 din 08.05.2014 la poliţa de asigurare, adresa 
nr.2357/14.05.20174 emisă de societatea de asigurare-reasigurare [...] SA. 

Instanţa a dispus ataşarea dosarului CNSC în care s-a pronunţat Decizia CNSC 
nr.1630/C7/1939/30.05.2014. 

 
4. Cererea de suspendare a executării contractului este lipsită de obiect. 
Potrivit art. 2831 din OUG nr.34/2006, „ (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea 

unei pagube iminente, preşedintele instanţei poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere 
dată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului. 
    (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele probabile ale 
acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului 
public. Instanţa va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecinţele 
negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea 
executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea 
prevăzută la alin. (1)”. 

Astfel cum rezultă din lucrările dosarului, pentru lotul 2, pentru care ofertanta contestatoare 
SC [...] SRL a depus oferta, procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică nu a ajuns la 
etapa încheierii contractului, ofertele depuse fiind încă în curs de evaluare. 

Aspectul este recunoscut chiar de autoritatea contractantă, astfel că cererea de suspendare a 
executării contractului este lipsită de obiect, câtă vreme contractul nu a fost încheiat. 

 
5. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibilă. 
Procedura de judecată a plângerii formulate împotriva deciziei Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor este reglementată în Secţiunea a 8-a  OUG nr.34/2006 – „Căi de atac 
împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”, în cuprinsul art.283 
făcându-se trimitere, prin prevederile alin.3, la Secţiunea a 9-a – „Soluţionarea litigiilor în instanţă”. 

Normele procedurale menţionate reglementează instituţia suspendării executării contractului, 
în cadrul art. 2831 şi art.2877, suspendarea procedurii, ca măsură ce poate fi luată în cursul derulării 
procedurii de achiziţie publică, putând fi dispusă în contextul art. 2751, potrivit căruia „(1) În cazuri 
temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluţionarea 
fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părţii interesate, prin decizie, 
măsura suspendării procedurii de achiziţie publică. 
    (2) Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri 
asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. 
    (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanţa competentă, în mod separat, în termen 
de 5 zile de la comunicare”. 
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În consecinţă, în faţa instanţei poate fi dedusă judecăţii numai decizia de suspendare a 
procedurii de achiziţie publică luată de Consiliu, nu direct cererea de suspendare a procedurii, astfel 
cum s-a procedat în cauză. 

Astfel, cererea de suspendare a procedurii de atribuire va fi respinsă ca inadmisibilă. 
 
6. Plângerea este întemeiată. 
În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Reabilitarea şi 

extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi 
Construcţia staţiei de epurare din Oraşul Buftea”, autoritatea contractantă SC RAJA SA a publicat 
anunţul de participare în SEAP cu nr.149731/11.03.2014, la care a fost ataşată Documentaţia de 
Atribuire şi clarificările la Documentaţia de Atribuire. 

În fişa de date a achiziţiei, la cap.III.1.1.a) – „Garanţie de participare” se prevede: ofertantul 
va constitui o garanţie pentru participare în cuantum de: Lot I - 250.000 lei, Lot 2 - 600.000 lei. 
Garanţia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru 
primirea ofertelor.  

Se menţionează, de asemenea, că neconstituirea garanţiei de participare pana la data si ora 
deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei. 

Conform pct. IV.3.4 din anunţul de participare, data limită pentru primirea ofertelor este 
08.05.2014. 

Potrivit procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 35986/08.05.2014, oferta 
asocierii SC [...] SA - SC [...] SA a fost respinsă pentru „lipsă/neconformitate garanţie de 
participare”. 

Rezultă din dosarul CNSC că la data de 08.05.2014 a fost înregistrată la autoritatea 
contractantă sub nr.35897, ora 10,39, oferta operatorului economic asocierea SC [...] SA - SC [...] 
SA, în cuprinsul căreia au fost depuse: poliţa de asigurare de garanţie seria M nr…. emisă de [...] SA 
la data de 06.05.2014, în cuprinsul căreia se menţionează că perioada de asigurare achitată este de 
124 zile, de la 09.05.2014 la 09.09.2014, Formularul nr.1 cuprinzând garanţia de participare la 
procedura de atribuire parafată de societatea de asigurare-reasigurare [...] SA la data de 06.05.2014, 
în care se menţionează că prezenta garanţie este valabilă până la data de 09.09.2014. 

Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) lit.b din HG nr.925/2006, „În cadrul şedinţei de 
deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una 
dintre următoarele situaţii: b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi 
având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. 

Conform art. 84, „Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe 
întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-
cadru”, iar potrivit dispoziţiilor art.85, „Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în 
documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor 
de a constitui o garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de 
obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii: 
    a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea 
estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
    b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă 
de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire”. 

În cauză, ofertanta asocierea SC [...] SA - SC [...] SA a făcut dovada depunerii garanţiei de 
participare, prin înaintarea poliţei de asigurare seria M nr…. emisă de [...] SA la data de 06.05.2014, 
valoarea garanţiei fiind de 600.000 lei, iar perioada de asigurare de 124 zile, şi a Formularului nr.1, 
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semnat şi parafat de asigurătorul [...] SA, pentru perioada de valabilitate a garanţiei până la 
09.09.2014. 
 La data de 08.05.2014, a fost încheiat actul adiţional nr.1 la poliţa de asigurare nr…., în 
cuprinsul căreia s-a făcut menţiunea că perioada de asigurare a poliţei de asigurare se modifică 
astfel: 08.05.2014 – 09.09.2014. 
 Validarea sau nu a garanţiei de participare, ar trebui să se bazeze pe rolul acestui angajament, 
menţionat la art. 84 din HG nr. 925/2006 şi să respecte  principiului concurenţei, statuat de 
ordonanţă, existând posibilitatea legală ca membrii comisiei de evaluare să ceară clarificări, în 
măsura în care există neconcordanţe referitoare la aspecte de bază ale garanţiei: cuantum, formă, 
perioada de valabilitate. 

Respingerea unei oferte pentru care s-a depus garanţia de participare cerută, în cuantumul, 
forma şi cu o perioadă de valabilitate mai mare decât cea precizată în fişa de date, motivat de faptul 
că nu rezultă dacă aceasta îşi produce efectele de la data limită stabilită pentru primirea ofertelor, 
dată limită care este cu o zi înainte de data specificată în poliţa de asigurare, nu răspunde principiilor 
specifice derulării unei proceduri legale de achiziţie publică, procedură care se bazează pe 
concurenţă, tratament egal şi nediscriminatoriu şi utilizarea eficientă a fondurilor publice. 

Pornind de la scopul acestei garanţii, este important să se stabilească momentul de la care îşi 
produce efectele juridice instrumentul de garantare, ca negotium juris, şi nu menţiunea făcută pe act, 
cu atât mai mult cu cât perioada de valabilitate a garanţiei  menţionată în actul depus, este mai mare 
decât cea cerută. 

Astfel, apreciem că, deşi nu are obligaţia legală de a solicita clarificări în acest sens, dat fiind 
rolul său în cadrul respectării principiilor procedurii de achiziţie publică, autoritatea contractantă – 
prin comisia de evaluare, trebuia, în cazul de faţă, să solicite astfel de clarificări, data menţionată în 
poliţa de asigurare ca fiind data de început a valabilităţii garanţiei putând să cuprindă o eroare 
materială, care nu este sancţionată de norma de drept, ci este rectificabilă. 

Respingerea ofertei pe motiv de neconformitate a garanţiei de participare nu este corectă, 
ofertanta dovedind că în cauză a fost vorba numai despre o eroare în cuprinsul poliţei, eroare 
generată chiar de redactarea cererii chestionar făcută către asigurător, garanţia de participare fiind 
valabilă de la data de 08.05.2014. 

Faţă de aceste argumente, considerăm că în mod eronat CNSC a apreciat ca fiind legală 
respingerea ofertei asocierii SC [...] SA - SC [...] SA, extinzând, într-un mod extrem de formal, 
aplicabilitatea prevederilor art.33 alin.3 lit.b din HG nr.925/2006, considerent pentru care va admite 
plângerea, va anula decizia CNSC şi, drept urmare, va admite contestaţia şi va obliga autoritatea 
contractantă la admiterea ofertei şi la evaluarea acesteia conform cerinţelor documentaţiei de 
atribuire. 
 În temeiul prevederilor art.452 şi art.453 NCPC, autoritatea contractantă SC RAJA SA va fi 
obligată la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. 

 
118. Plângere formulată împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a procedurii de atribuire. Cerere de 
sesizare a Curții Constituționale. Obligativitatea constituirii garanției de bună conduită. 

 
Art. 275, 283 și 287 din OUG nr. 34/2006 

Art.29 alin.1 din Legea nr.47/1992 republicată 
Deciziile Curții Constituționale nr.367/17.03.2009 și 267/21.07.2014 

 
În faţa instanţei poate fi dedusă judecăţii numai decizia de suspendare a procedurii de achiziţie 

publică luată de Consiliu, nu direct cererea de suspendare a procedurii, astfel cum s-a procedat în cauză. 
Deşi contestatoarea invocă suspendarea judecăţii plângerii până la soluţionarea excepţiei de 

neconstituţionalitate, această măsură nu poate fi dispusă în lipsa unei norme de drept care să permită 
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aceasta, prevederea alin.5 din art.29 anterior republicării legii in Monitorul Oficial nr.807/03.12.2010, fiind 
abrogată prin Legea nr.177/2010. 

Instituirea obligativităţii constituirii unei garanţii de bună conduită în sarcina celui care formulează 
o contestaţie/cerere/plângere în cadrul procedurilor de achiziţie publică reglementate prin OUG nr.34/2006, 
nu înfrânge principiul gratuităţii justiţiei şi, implicit, al accesului liber la justiţie, situaţiile deosebite avute în 
vedere de către legiuitorul delegant fiind redate chiar în preambulul ordonanţei de urgenţă. 

Curtea Constituţională a apreciat, în jurisprudenţa sa, că normele de procedură nu sunt de nivelul 
Legii fundamentale, ci al actelor normative subsecvente, infraconstituţionale (Decizia nr.267/21.07.2014), 
cerinţele impuse de acestea, în limita respectării unei justificări rezonabile şi proporţionale cu interesul 
ocrotit, neînsemnând o ingerinţă în controlul judecătoresc al actelor administrative, astfel cum este cazul şi 
cu privire la constituirea garanţiei de bună conduită.  

 
Decizia civilă nr. 137/CA/03.09.2014 

                           Dosar nr. 451/36/2014 
 

1.Plângerea. 
La data de 22.07.2014, contestatoarea S.C. [...] S.R.L. în calitate de ofertant în cadrul 

procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii (sisteme de supraveghere video)” a învestit Curtea de Apel Constanţa, în 
contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului [...], în calitate de autoritate 
contractantă, cu plângere împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare Contestaţiilor 
nr.2103/C3/2706 din 11.06.2014, plângere înregistrată pe rolul instanţei, conform prevederilor 
art.283 din O.U.G. nr.34/2006, sub nr.451/36/2014. 

Prin plângerea formulată, contestatoarea a solicitat: 
- Desfiinţarea in totalitate a Deciziei CNSC  
- Admiterea excepţiei de neconstitutionalitate a art. 4 din OUG nr.51 din 28 iunie 2014 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

- Admiterea criticilor formulate de [...] si declararea ca admisibilă a ofertei depuse de [...] si ca 
inacceptabilă a ofertei depuse de [...] SRL. 

- Suspendarea procedurii in conformitate cu art 2831 din OUG 34/2006. 
În motivarea plângerii, contestatoarea arată următoarele: 
În data de 06.08.2013  [...] S.R.L. a participat la procedura de achiziţie publica prin licitaţie 

deschisa pentru furnizarea de produse „Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru 
creşterea siguranţei si prevenirea criminalităţii (sisteme de supraveghere video)", cu o valoare 
estimata de 1.619.559,8 lei, iar în data de 24.06.2014, cu adresa 6871/24.06.2014, a primit din partea 
autorităţii contractante comunicarea rezultatului procedurii prin care oferta depusa de [...] a fost 
declarata inacceptabila, in temeiul art.36 alin.1 din HG 925/2006, cu următoarea motivare: „ …s-a 
constatat că funcţiile de execuţie, respectiv ingineri sisteme de securitate si electrician autorizat 
gradul II B, sunt îndeplinite de două persoane ce au și funcţie de conducere, respectiv manager de 
proiect și șef de şantier. In aceste condiţii, atribuţiile de conducere și control nu se pot substitui 
atribuţiilor de execuţie, având in vedere faptul că sunt implicate aceleaşi persoane. O funcţie de 
conducere si o funcţie de execuţie executate prin cumul de funcţii de către aceeaşi persoana, care are 
concomitent atribuţii de șef direct funcţiei de execuţie, sunt incompatibile. … prin fișa de date a 
achiziţiei s-a cerut personal necesar-minim 5 experţi, consideraţi necesari de autoritatea contractanta 
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica". 

Susţine contestatoarea ofertantă că afirmaţia autorităţii contractante  privind cerinţa a minim 
5 experţi este neintemeiata. S-a cerut „personal minim", iar dacă ar fi dorit sa interzică îndeplinirea 
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mai multor poziţii de către acelaşi expert, ar fi trebuit să fie cuprinsă această cerinţă in fişa de date a 
achiziţiei și să fie justificat motivul pentru care a luată această decizie. 

Potrivit contestatoarei S.C. [...] S.R.L., art 35 (1) Codul muncii permite cumulul de funcţii, 
iar art.277 (1) arată că funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementari 
interne ale angajatorului, în mediul privat, concurențial și flexibil, nu exista noţiunea de 
incompatibilitate funcţii conducere/funcţii execuţie.  

Se susţine, de asemenea, că prin adresa din 25.06.2014, autoritatea contractantă a comunicat 
si câştigătorul procedurii de atribuire, respectiv asocierea SC [...] SRL cu SC [...] SRL, deşi oferta 
acestei asocieri este inacceptabilă, astfel cum s-a arătat și în adresa nr. 768/07.08.2014, având în 
vedere că, deși a participat la procedura de atribuire in asociere cu SC [...] SRL, [...] a prezentat 
scrisoarea de garanţie de participare in nume propriu, și nu in numele asocierii, astfel că retragerea 
SC [...] din asociere in perioada de valabilitate a ofertelor, creează riscul pentru autoritatea 
contractantă de a nu-și putea executa scrisoarea de garanţie conform dispoziţiilor legale. 

Se arată că la data de 04.07.2014 [...] a formulat contestaţie in fata CNSC, instituţie care prin 
adresa nr.12855/2706/C3/08.07.2014 a solicitat [...] să facă dovada constituirii garanţiei de bună 
conduită, conform art.2711 alin.1 din OUG nr.34/2006.  

Prin adresa nr. 883/09.07.2014, contestatoarea a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a 
prevederii legale menţionate de CNSC, solicitând  sesizarea Curţii Constituţionale, iar prin Decizia 
nr. 2103/C3/2706 din 11.06.2014, CNSC a respins contestaţia pentru neconstituirea garanţiei de 
bună conduită. 

Referitor la excepţia de excepţia de neconstitutionalitate a art. 4 din OUG nr.51 din 28 
iunie 2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, publicată in Monitorul Oficial nr. 486 din 30 iunie 2014, contestatoarea arată că acestea 
introduc în OUG nr.34/2006, după art.271, două noi articole, art.2711 şi art.2712, care contravin 
prevederilor constituţionale cuprinse în art. 21alin.4 şi art.126 alin.6 din Constituţia României. 

Astfel, prin introducerea, prin OUG nr.51/2014, a art. 2711 şi 2712, o procedură 
administrativ jurisdicţională gratuită, aşa cum a fost prevăzută in Constituţie, a fost transformată 
intr-una oneroasă, in care accesul la instanţa de contencios administrativ este limitat prin 
preexistența și prin cuantumul „garanţiei de bună conduită". 

Se arată că „Garanţia" este efectivă doar in situaţia in care accesul la instanţa de contencios 
administrativ nu este obstructionat prin impunerea unor condiţii exorbitante pentru justiţiabil, mai 
ales in condiţiile crizei economice. 

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a procedurii, contestatoarea [...] S.R.L. susţine, 
referitor la cazul bine justificat, că imprejurarile menţionate în plângere, legate de starea de fapt si 
de drept, sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinţa legalităţii procedurii de achiziţie 
publica, iar cu privire la paguba iminenta, exista riscul încheierii si derulării unui contract cu o 
asociere de ofertanţi ce au depus o oferta inadmisibila. 

2. Întâmpinarea autorităţii contractante. 
La data de 29.07.2014, autoritatea contractantă Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul [...] 

a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea deciziei CNSC, 
având în vedere că in conformitate cu prevederile OUG nr. 51 din 2014, S.C. [...] S.R.L. avea 
obligaţia de a constitui garanţia de buna conduita, in condiţiile prevăzute de lege. 

Referitor la excepţia de neconstituţionalitate, se solicită respingerea acesteia, pentru 
considerentele invocate în Preambulul OUG nr. 51 /2014, referitoare la necesitatea adoptării unor 
măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi care să 
protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive; importanţa evitării 
riscului diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene; 
imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ceea ce conduce la o stagnare a gradului de 
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absorbţie; întârzierea implementării unor proiecte de interes general; apariţia unor disfuncţionalităţi 
în ceea ce priveşte activitatea autorităţilor contractante; împovărarea personalului cu atribuţii în 
gestionarea procedurilor de achiziţii publice; existenţa unui număr foarte mare de contestaţii care 
afectează eficienţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

3. Precizări scrise ale  participantului la procedură. 
Citat în condiţiile art.281 alin.3 din OUG nr.34/2006, [...] SRL Constanţa, lider al asocierii 

dintre [...] SRL şi [...] SRL Constanţa, a formulat precizări scrise la data de 02.09.2014, prin care a 
susţinut, referitor la excepţia de neconstituţionalitate invocată de contestatoare, că art. 4 din OUG 
51/2014 nu contravine prevederilor Constituţiei României, ci este in conformitate cu aceasta si 
reprezintă o măsură pe care statul roman avea datoria sa o ia in scopul reducerii blocajelor in 
procedurile de achiziţii publice, ca urmare a unor contestaţii abuzive introduse de agenţi economici 
transformaţi in contestatari de profesie. 

Se consideră ca intreaga OUG nr.51/2014 este constituţionala, fiind in concordanta deplina 
cu art. 135 din Constituţia României, care impune statului condiţii ce nu pot fi realizate fără 
fluidizarea procedurilor de achiziţii publice, prin protejarea Autorităţilor contractante impotriva 
contestaţiilor abuzive. 

Referitor la afirmaţiile privind asocierea [...] SRL - [...] S.R.L. si oferta acesteia declarata 
câştigătoare, se susţine că SC [...] S.R.L. interpretează in mod eronat art.33(3)b  al HG 925/2006, în 
cazul de fata [...] S.R.L. fiind  desemnat lider al asocierii, care a depus garanţia de participare in 
cuantumul, forma si cu perioada de valabilitate solicitate de Autoritatea contractanta.  

Instanţa a dispus ataşarea dosarului CNSC în care s-a pronunţat Decizia CNSC 
nr.2103/C3/2706/11.06.2014. 

4. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibilă. 
Procedura de judecată a plângerii formulate împotriva deciziei Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor este reglementată în Secţiunea a 8-a a OUG nr. 34/2006 – „Căi de atac 
împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”, în cuprinsul art.283 
făcându-se trimitere, prin prevederile alin.3, la Secţiunea a 9-a – „Soluţionarea litigiilor în instanţă”. 

Normele procedurale menţionate reglementează instituţia suspendării executării contractului, 
în cadrul art. 2831 şi art.2877, suspendarea procedurii, ca măsură ce poate fi luată în cursul derulării 
procedurii de achiziţie publică, putând fi dispusă în contextul art. 2751, potrivit căruia „(1) În cazuri 
temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluţionarea 
fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părţii interesate, prin decizie, 
măsura suspendării procedurii de achiziţie publică. 
    (2) Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri 
asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. 
    (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanţa competentă, în mod separat, în termen 
de 5 zile de la comunicare”. 

În consecinţă, în faţa instanţei poate fi dedusă judecăţii numai decizia de suspendare a 
procedurii de achiziţie publică luată de Consiliu, nu direct cererea de suspendare a procedurii, astfel 
cum s-a procedat în cauză. 

Astfel, cererea de suspendare a procedurii de atribuire va fi respinsă ca inadmisibilă. 
5. Cererea de sesizare a Curţii Constituţionale este admisibilă. 
Potrivit prevederilor art.29 alin.1 din Legea nr.47/1992 republicată, Curtea Constituţională 

decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind 
neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă 
în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul 
acestuia.  

Alin.3 prevede că nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind 
neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.  
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Curtea de Apel constată astfel că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1 pct.4 
din OUG nr.51/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr.34/2006 este admisibilă întrucât 
priveşte un text dintr-o ordonanţă în vigoare şi incident cauzei, nedeclarat anterior neconstituţional 
şi va dispune, în temeiul prevederilor legale expuse, trimiterea dosarului Curţii Constituţionale în 
vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. 

Deşi contestatoarea invocă suspendarea judecăţii plângerii până la soluţionarea excepţiei de 
neconstituţionalitate, această măsură nu poate fi dispusă în lipsa unei norme de drept care să permită 
aceasta, prevederea alin.5 din art.29 anterior republicării legii in Monitorul Oficial 
nr.807/03.12.2010, fiind abrogată prin Legea nr.177/2010. 
 6. Opinia instanţei asupra excepţiei de neconstituţionalitate a art.1 pct.4 din OUG 
nr.51/2014. 
 Se impune precizarea prioritară că, deşi toate părţile litigiului fac referire la art.4 din OUG 
nr.51/2014, se constată că norma criticată pentru neconstituţionalitate este cuprinsă în art.1 pct.4, 
astfel că instanţa va face referire în continuare la acest număr al articolului. 

Excepţia ridicată de contestatoarea SC [...] S.R.L. apreciem că nu este întemeiată, pentru 
următoarele: 

Art.1 pct.4 din OUG nr.51/2014 prevede:  
„După articolul 271 se introduc două noi articole, articolele 271^1 şi 271^2, cu următorul 

cuprins: 
    "ART. 271^1 
    (1) În scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător, contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită pentru întreaga 
perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei /cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a 
deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia. 
    (2) Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada 
constituirii garanţiei prevăzute la alin. (1). 
    (3) Garanţia de bună conduită se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări şi se depune în 
original la sediul autorităţii contractante şi în copie la Consiliu sau la instanţa de judecată, odată cu 
depunerea contestaţiei/cererii/plângerii. 
    (4) Cuantumul garanţiei de bună conduită se stabileşte prin raportare la valoarea estimată a 
contractului ce urmează a fi atribuit, astfel: 
    a) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 
55 alin. (2) lit. a) şi b); 
    b) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 
55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data 
constituirii garanţiei; 
    c) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 25.000 euro, la 
cursul BNR de la data constituirii garanţiei; 
    d) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro, la cursul 
BNR de la data constituirii garanţiei. 
    (5) Garanţia de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile, să 
fie irevocabilă şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura 
în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă. 
    (6) În cazul în care, în ultima zi de valabilitate a garanţiei de bună conduită, decizia Consiliului 
sau hotărârea instanţei de judecată nu este rămasă definitivă, iar contestatorul nu a prelungit 
valabilitatea garanţiei de bună conduită în aceleaşi condiţii de la alin. (1) - (5), autoritatea 
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contractantă va reţine garanţia de bună conduită. Prevederile art. 271^2 alin. (3) - (5) se aplică în 
mod corespunzător. 
    (7) Prevederile alin. (1) - (6) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care plângerea 
împotriva deciziei Consiliului este formulată de o altă persoană decât autoritatea contractantă sau 
contestator, conform art. 281. 
    ART. 271^2 
    (1) În cazul în care contestaţia este respinsă de către Consiliu sau de către instanţa de judecată, 
atunci când contestatorul se adresează direct instanţei, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
reţine garanţia de bună conduită de la momentul rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii 
instanţei de judecată. Reţinerea se aplică pentru loturile la care contestaţia a fost respinsă. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care contestatorul renunţă la 
contestaţie/cerere/plângere. 
    (3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu va fi aplicată în cazul în care Consiliul/instanţa de judecată 
respinge contestaţia ca rămasă fără obiect sau în cazul în care s-a renunţat la 
contestaţie/cerere/plângere, ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor de 
remediere necesare, în condiţiile art. 256^3 alin. (1). 
    (4) În situaţia în care Consiliul admite contestaţia, respectiv instanţa competentă admite plângerea 
formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a restitui contestatorului garanţia de bună conduită, în cel mult 5 zile de la momentul 
rămânerii definitive a deciziei/hotărârii. 
    (5) În situaţia în care contestatorul se adresează direct instanţei de judecată şi aceasta admite 
cererea introdusă, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. 
    (6) Sumele încasate de autoritatea contractantă din executarea garanţiei de bună conduită 
reprezintă venituri ale autorităţii contractante." 

Textele constituţionale considerate a fi încălcate prevăd: 
ART.21 alin.4 - Accesul liber la justiţie: „Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative 

şi gratuite”. 
Art.126 alin.6 - Instanţele judecătoreşti: „Controlul judecătoresc al actelor administrative ale 

autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care 
privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar. 
Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate 
prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale”. 

Constituţionalitatea unei norme legale se apreciază în abstract, prin compararea celor două 
texte, legal şi constituţional, în urma interpretării acestora şi nu în funcţie de elemente concrete 
reţinute într-o anumită cauză. 

Încălcarea art.21 alin.4 din Constituţie. 
Accesul liber la justiţie este consacrat, ca drept cetăţenesc fundamental, atât prin art.6 pct.1 

din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, cât şi prin art.21 din Constituţia României, prin 
art.10 din  Declaraţia universală a drepturilor omului, precum şi prin art.14 pct.1 din Pactul 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. 

În Constituţia României, accesul liber la justiţie priveşte dreptul oricărei persoane de a se putea 
adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, garantându-se că 
exercitarea acestui drept nu poate fi îngrădită prin nici o lege. 

Mijloacele concrete de asigurare a accesului liber la justiţie sunt lăsate de Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului la latitudinea statelor ratificante , având în vedere că prin art.6 nu s-
au prevăzut expres alte asemenea mijloace. 

Astfel, dreptul intern care reglementează modurile concrete de sesizare a instanţelor 
judecătoreşti sunt pe deplin aplicabile, fiind respectat dreptul de acces la justiţie, sub toate formele 
sale, chiar dacă aceasta nu înseamnă accesul la toate instanţele - judecătorii, tribunale, curţi de apel, 
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau  la toate căile de atac prevăzute de lege, astfel cum a hotărât 
Plenul Curţii Constituţionale prin Decizia nr.1/8 februarie 1994, potrivit căreia „prin lege pot fi 
instituite reguli deosebite, în considerarea unor situaţii deosebite”. 

Apreciem, aşadar, că instituirea obligativităţii constituirii unei garanţii de bună conduită, în 
sarcina celui care formulează o contestaţie/cerere/plângere în cadrul procedurilor de achiziţie 
publică reglementate prin OUG nr.34/2006, nu înfrânge principiul gratuităţii justiţiei şi, implicit, al 
accesului liber la justiţie, situaţiile deosebite avute în vedere de către legiuitorul delegant fiind redate 
chiar în preambulul ordonanţei de urgenţă. 

De asemenea, Curtea Constituţională a României a reţinut în mod constant (Decizia 
nr.367/17.03.2009) că accesul la justiţie nu este un drept absolut, legiuitorul putând să prevadă 
anumite condiţionări în vederea unei bune administrări a justiţiei, condiţionări ce pot îmbrăca şi 
forma unor obligaţii de ordin financiar. În mod evident, aceste condiţionări trebuie să-şi găsească o 
justificare rezonabilă şi proporţională cu obiectivul propus şi să nu ducă la imposibilitatea de 
exercitare efectivă a drepturilor fundamentale. 

Astfel cum a reţinut Curtea Constituţională în cadrul Deciziei nr.282/27.03.2012, gratuitatea 
consacrata de norma constituţională cuprinsa in art. 21 alin. (4) vizează lipsa oricărei contraprestaţii 
pecuniare din partea persoanei care, alegând calea contenciosului administrativ-jurisdicţional, 
beneficiază de serviciul prestat de autoritatea administrativ-jurisdicţională, arătându-se, în referire la 
garanţia de participare, că scopul constituirii acestei garanţii este acela de a proteja autoritatea 
contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului. 

 
Încălcarea art.126 alin.6 din Constituţie. 
Norma care instituie obligativitatea constituirii garanţiei de bună conduită pentru perioada 

cuprinsă între data depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a deciziei 
Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia, modalitatea în care aceasta se 
constituie, cuantumul stabilit, perioada de valabilitate, modalitatea de reţinere şi de restituire a 
garanţiei, nu contravine prevederilor constituţionale menţionate, care garantează controlul 
judecătoresc al actelor administrative, control care trebuie exercitat însă în condiţiile legii, respectiv 
în condiţiile în care instanţa de judecată este legal învestită. 

Curtea Constituţională a apreciat, în jurisprudenţa sa, că normele de procedură nu sunt de 
nivelul Legii fundamentale, ci al actelor normative subsecvente, infraconstituţionale (Decizia 
nr.267/21.07.2014), cerinţele impuse de acestea, în limita respectării unei justificări rezonabile şi 
proporţionale cu interesul ocrotit, neînsemnând o ingerinţă în controlul judecătoresc al actelor 
administrative, astfel cum este cazul şi cu privire la constituirea garanţiei de bună conduită.  

Apreciem, în consecinţă, că norma criticată respectă dispoziţiile constituţionale menţionate. 
 
7. Plângerea este inadmisibilă. 
otrivit prevederilor art.2711 alin.2 şi 3 din OUG nr.34/2006, „(2) 

Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada 
constituirii garanţiei prevăzute la alin. (1).  

(3) Garanţia de bună conduită se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări şi se depune în 
original la sediul autorităţii contractante şi în copie la Consiliu sau la instanţa de judecată, odată cu 
depunerea contestaţiei/cererii/plângerii”. 

Se constată că SC [...] SRL nu a făcut dovada constituirii garanţiei de bună conduită, în 
condiţiile menţionate anterior, cerinţa legală menţionată fiind o cerinţă de admisibilitate a plângerii 
deduse judecăţii, neîndeplinită în speţă. 

Având în vedere acest lucru, instanţa de judecată nu va intra în analiza fondului plângerii 
contestatoarei, plângerea urmând a fi respinsă. 
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119. Plângere împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 
referitoare la nerespectarea în totalitate de către operatorul economic declarat câștigător a 
cerințelor caietului de sarcini încărcat în SEAP. 

 
Art. 202 alin.. (1) din OUG nr. 34/2006 

Art. 36, alin. (1), lit. b) din HG nr. 925/2006 
 

Potrivit art. 36 alin. 1 lit. b din HG 925/2006: 
„Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: b) a fost depusă de un ofertant care 

nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu 
a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4) - (5), documente relevante în acest sens”. 

In urma solicitării de clarificări, societatea [...] SRL a transmis „Declaraţia privind asigurarea 
transportului cu autocisterna dotată cu pompă şi mijloace de măsură omologate", aceasta aflându-se printre 
documentele achiziţiei, (volumul I, pag. 121). Adresa de înaintare a documentelor a fost înregistrată de 
autoritatea contractantă cu nr. 7976/27.05.2014, în opisul documentelor fiind enumerată şi această 
declaraţie. 

Chiar dacă această declaraţie nu a fost depusă odată cu celelalte documente ale ofertei, ci doar în 
urma solicitării de clarificări, trebuie remarcat că societatea declarată câştigătoare a depus documente din 
care rezultă tocmai că deţine o autocisternă dotată cu pompă şi mijloace de măsură omologate, aspect 
necontestat de către petentă. 

 
Decizia civilă nr. 138/CA/04.09.2014 

        Dosar nr. 481/36/2014 
 

Prin Decizia nr. 2169/C4/2265/17.07.2014, în  temeiul art. 278 alin. (5) din OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a 
respins ca nefondată contestaţia formulată de SC [...] SRL în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă [...]. 

Pentru a pronunţa această decizie organul administrativ jurisdicţional a reţinut 
următoarele:  

[...], în calitate de autoritate contractantă, a iniţiat procedura de atribuire, prin licitaţie 
deschisă, în vederea încheierii contractului având ca obiect furnizare combustibil pentru centrala 
termică CLU tip 3, sens în care a publicat în SEAP anunţul de participare nr. 150057/27.03.2014. 

În urma şedinţei de deschidere a ofertelor s-a încheiat procesul - verbal nr. 7167/15.05.2014, 
conform căruia în cadrul procedurii au depus oferte 3 ofertanţi, iar potrivit raportului procedurii nr. 
89/02.06.2014, oferta câştigătoare a fost cea depusă de SC [...] SRL, oferta SC [...] SRL fiind clasată 
pe locul al doilea. 

Prin contestaţia nr. 149/04.06.2014 înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 18488/06.06.2014, SC [...] SRL, în calitate de operator economic participant la 
procedura de licitaţie deschisă organizată [...],  critică  rezultatul procedurii, respectiv  declararea ca 
şi  câştigătoare  a  SC [...] SRL, deşi aceasta nu a depus „Declaraţia privind asigurarea transportului 
cu autocisterna  dotată cu pompa şi cu mijloace de cântărire omologate" solicitată la cap. III.2.3 din 
fişa de date a achiziţiei. 

 Contestatoarea menţionează că în răspunsul la clarificări nr. 5377/30.04.2014 se specifica că 
este obligatoriu ca transportul „să se efectueze cu autocisterna omologată de orice organism  abilitat 
dar să fie compartimentată, calibrată şi dotată cu pompă fixă şi dotată cu contor".  

 Pentru acest motiv se solicită anularea procedurii şi a unor documente emise de autoritate 
pentru stabilirea rezultatului procedurii.  

Consiliul observă că societatea declarată câştigătoare nu a depus şi „Declaraţia privind 
asigurarea transportului cu autocisterna dotată cu pompă şi mijloace de măsură omologate", dar a 
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depus, în schimb, documente de omologare pentru cisterna cu 6 compartimente înmatriculată cu nr. 
[...] respectiv Buletin de măsurare volumetric nr. 12-08-18 şi buletin de măsurare volumetric nr. 12-
08-13, din care rezultă caracteristicile tehnice ale sistemului  de măsurare a cantităţilor de lichide 
montat pe vehiculul 3, menţionându-se că acesta este sigilat cu sigiliul MF 016, verificarea 
realizându-se folosind motorina, acestea fiind apreciate ca documente echivalente.  

Au fost avute în vedere  prevederile art. 177 din OUG nr. 4/2006. 
Împotriva acestei decizii a formulat plângere SC [...] SRL. 
Prin plângere se susţin următoarele: 
Operatorul economic declarat câştigător, respectiv S.C. [...] S.R.L, nu a respectat în totalitate 

cerinţele caietului de sarcini încărcat în SEAP de către autoritatea contractantă la data de 2.13.2014, 
în sensul că nu a prezentat la data deschiderii şedinţei formularul "DECLARAŢIA PRIVIND 
ASIGURAREA TRANSPORTULUI CU AUTOCISTERNA DOTATA CU POMPA ŞI 
MIJLOACE DE MĂSURA OMOLOGATE, document obligatoriu pentru calificarea operatorului 
economic, prevăzut în fişa de date a achiziţiei la cap. II 1.2.3 şi în caietul de sarcini la secţiunea II 
cap.11.4 - capacitate tehnică/profesională. 

Deşi în urma clarificărilor solicitate autoritatea contractantă precizează că operatorul 
economic trebuie să asigure efectuarea transportului cu autocisterna omologată şi compartimentată, 
dotată cu pompă fixă și contor, solicitând  o declaraţie în acest sens, declaraţie ce constituie 
document obligatoriu de calificare la data deschiderii ofertelor, respectiv 14.05 2014 ora 11,00, 
operatorul economic declarat câştigător nu a prezentat acest document, fapt consemnat în procesul-
verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr.7167/14.05.2014. 

Cu toate acestea,1a data de 03.06.20l4, autoritatea contractantă le-a comunicat prin adresa nr. 
8511 că "oferta câştigătoare este cea depusă de firma S.C [...] S.R.L,  ofertantul prezentând toate 
documentele solicitate prin fişa de date a achiziţiei...". 

Susţinerea C.N.S.C. potrivit căreia prezentarea unui document obligatoriu pentru calificare 
este o chestiune strict formală in raport cu un alt criteriu de selecţie, respectiv preţul cel mai scăzut, 
este cel puţin „curioasa” şi s-ar putea concluziona că numai preţul ar fi, în esenţă, criteriul valabil 
pentru selecţia unei oferte, ceea ce ar fi contrar dispoziţiilor şi spiritului legislaţiei în domeniu. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili cerinţe minime, dar obligatorii, conforme cu 
necesităţile sale, cerinţe ce trebuie îndeplinite de către toţi ofertanţii. Deşi s-au solicitat completări şi 
clarificări, inclusiv firmei câştigătoare, aceasta nu a completat documentaţia cu respectiva declaraţie 
prevăzută în caietul de sarcini, precum şi în fișa de date a achiziţiei, ci a completat oferta sa cu alte 
documente care nu au fost prevăzute în documentaţia de atribuire şi nici în răspunsurile la clarificări 
ale autorităţii contractante. 

O.U.G 34/2006 prevede conţinutul caietului de sarcini, care trebuie să conţină criterii de 
calificare şi selecţie clare, obligatorii pentru fiecare operator economic. Aceste criterii nu pot fi 
modificate pe parcursul analizei, evaluării sau finalizării procedurii de atribuire, o astfel de 
modificare constituind o abatere gravă de la prevederile legii (art.209 alin. 4 din O.U.G 34/2006); o 
decizie luată de autoritatea contractantă în procesul de evaluare a ofertelor pe baza unor criterii de 
calificare ce nu se regăsesc în fișa de date a achiziţiei constituie de asemenea o abatere gravă de la 
prevederile legislative (art.209 alin.4 lit.e O.U.G. 34/2006). 

În drept au fost invocate  dispoziţiile OUG nr.34/2006 cu modificări si completări. 
Prin întâmpinare, intimatul [...] a solicitat respingerea plângerii ca nefondată. 
Este adevărat că societatea câştigătoare nu a depus odată cu oferta declaraţia pe proprie 

răspundere, declaraţie care era mult mai uşor de procurat, ci a depus acte care dovedesc acelaşi 
lucru. Ar fi excesivă măsura respingerii unei oferte cu un preţ mai mic, pentru o chestiune strict 
formală, în condiţiile în care din documentele depuse la dosar  rezultă, în mod indubitabil, că oferta 
depusă este conformă, iar transportul se face cu o autocisterna corespunzătoare din punct de vedere 
tehnic . 
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Plângerea a fost respinsă ca nefondată pentru următoarele considerente: 
[...], în calitate de autoritate contractantă, a iniţiat procedura de atribuire, prin licitaţie 

deschisă, în vederea încheierii contractului având ca obiect furnizare combustibil pentru centrala 
termică CLU tip 3, sens în care a publicat în SEAP anunţul de participare nr. 150057/27.03.2014 
fiind stabilită data de 14.05.2014 ca dată de deschidere a ofertelor. 

La data de 03.04.2014 a fost înregistrată solicitarea de clarificare din partea SC [...], căreia 
autoritatea contractanta i-a răspuns prin adresa nr. 5067/03.04.2014, transmisă către SEAP la 
secţiunea „clarificări”. 

În data de 08.04.2014 s-a primit solicitarea de clarificări din partea S.C. [...] SRL căreia 
autoritatea contractantă i-a răspuns prin adresa nr.5378/10.04.2014 transmisă către SEAP la 
secţiunea „clarificări". 

În data de 05.05.2014 s-a primit solicitarea de clarificări din partea SC. [...] SRL, căreia 
autoritatea contractanta i-a răspuns prin adresa nr. 6683/06.05.2014 transmisa către SEAP la 
secţiunea „ clarificări"  şi comunicată solicitantului prim e-mail.  

SC [...] SRL i s-a solicitat de către autoritatea contractantă prin adresa nr. 7589/22.05.2014, 
justificarea preţului (în baza art. 202 alin.. (1) din OUG nr. 34/2006) cu specificaţia că 
netransmiterea impune aplicarea prevederilor art.36 alin. (3) din HG nr. 925/2006 şi transmiterea 
„Declaraţiei privind asigurarea transportului cu autocisterna dotată cu pompă şi mijloace de măsură 
omologate" (netransmiterea acesteia intrând sub incidenţa art. 36, alin. (1), lit. b) din HG nr. 
925/2006). 

Comisia de evaluare a mai solicitat transmiterea de documente care să autentifice eliberarea 
Raportului de încercare/Declaraţia de conformitate depus la dosar  pentru mostre de către un 
laborator autorizat RENAR (netransmiterea acesteia intrând sub incidenţa art. 36, alin. (1), lit. b) din 
HG nr. 925/2006). 

Adresa  de solicitare clarificări a fost transmisă societăţii prin e-mail. 
În urma răspunsurilor de clarificări transmise de către ofertanţi către autoritatea contractantă, 

Comisia de Evaluare a constatat că SC [...] SRL a depus „justificarea  preţului aparent nejustificat  
de scăzut" şi „Declaraţia privind asigurarea transportului cu autocisterna dotată cu pompă şi 
mijloace de măsură omologate"  precum şi  Raport de Încercare/Declaraţia de conformitate eliberat 
pentru ultimul lot de combustibil achiziţionat, de către Laboratorul [...] SA, apreciind astfel oferta ca 
fiind admisibilă. 

Conform Procesului verbal nr. 3 (8109/28.05.2014) al şedinţei de lucru al Comisiei de 
evaluare, s-a hotărât atribuirea contractului de „furnizare combustibil pentru centrale CLU tip 3 
ofertantului SC [...] SRL. 

Potrivit art. 36 alin. 1 lit. b din HG 925/2006: 
„Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 

    b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare 
stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4) - (5), 
documente relevante în acest sens”. 

Instanţa constată că, în urma solicitării de clarificări, societatea [...] SRL a transmis 
„Declaraţia privind asigurarea transportului cu autocisterna dotată cu pompă şi mijloace de măsură 
omologate", aceasta aflându-se  printre documentele achiziţiei,  (volumul I , pag 121). Adresa de 
înaintare a documentelor a fost înregistrată de autoritatea contractantă cu nr. 7976/27.05.2014, în 
opisul documentelor fiind enumerată şi această declaraţie. 

Chiar dacă această declaraţie nu a fost depusă odată cu  celelalte documente ale ofertei ci 
doar în urma solicitării de clarificări, trebuie remarcat că societatea declarată câştigătoare a depus 
documente din care rezultă tocmai că deţine o autocisternă dotată cu pompă şi mijloace de măsură 
omologate, aspect necontestat de către petentă. 
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OUG 34/2006 permite demonstrarea îndeplinirii cerinţelor din caietul de sarcini prin 
mijloace echivalente (ex.  art. 177). 

În situaţia de faţă, cerinţa din caietul de sarcini este demonstrată nu numai printr-o simplă 
declaraţie ci chiar prin documente ce relevă date tehnice, caz în care lipsa declaraţiei este acoperită. 
Deşi nu mai ara necesar, în urma solicitării de clarificări a fost depusă o declaraţie prin care se arată 
că societatea ofertantă asigură transportul cu autocisterna dotată cu pompă şi mijloace de măsură 
omologate, fapt care reieşea cu claritate din documentele deja depuse . 

Astfel, ofertantul nu poate fi sancţionat că a depus mai mult decât s-a cerut, caz în care s-ar 
încălca scopul urmărit de  OUG 34/2006. 

În ceea ce priveşte respectarea prevederilor art. 274 alin. 2  din OUG 34/2006, se constată că 
legea nu prevede o sancţiune. Deşi pentru autoritatea contractantă legea prevede „obligaţia” de a 
transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestaţiei (care  va fi notificat şi 
contestatorului), se menţionează că „lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu 
împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării 
acesteia/acestora”. 

Pe de altă parte, lipsa unei notificări adresată contestatorului de către autoritatea contractantă 
cu privire la punctul său de vedere asupra contestaţiei nu poate avea efecte asupra valabilităţii 
rezultatului procedurii. 
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