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II..  DDRREEPPTT  CCIIVVIILL  
 
 

A. CONTRACTE 

 
1. Contract de credit cu garanţie ipotecară constituită de un terţ. Acţiune 

în regres formulată împotriva debitorului. Limitele răspunderii debitorului. 
Incidenţa normei de drept comun – art. 1108 Cod civil şi inaplicabilitatea în 
speţă a dispoziţiilor art. 1654 Cod civil (1864). 

 
Limitele obligaţiei fidejusorului (art.1654 (civil), precum şi efectele fidejusiunii asupra tuturor 

părţilor implicate în raporturile juridice născute între creditorul debitor şi fidejusor sunt reglementate de 
lege (art. 1652-1669 (Cod civil), aceste dispoziţii legale aplicându-se strict în cadrul garanţiei personale, 
neputând fi combinate cu dispoziţii prescrise pentru garanţiile reale, astfel încât să se asigure un regim 
juridic special pentru constituitorul ipotecii cum greşit a reţinut Tribunalul Constanţa. 

În lipsa unor dispoziţii exprese cu privire la dreptul de regres al garantului ipotecar împotriva 
debitorului în cadrul capitolului III din titlul XVIII al Codului Civil (“Despre ipoteci – art. 1746 – 1814 Cod 
Civil 1864), se aplică normele ce constituie dreptul comun în materie (art. 1108 pct.(3) Cod civil – 
subrogaţia legală), instanţa neputând face o aplicaţie în speţă a dispoziţiilor legale ce reglementează o altă 
instituţie de drept din categoria garanţiilor personale, cum greşit a procedat prima instanţă aplicând 
dispoziţiile art. 1669 Cod civil. 

În acest sens art.1108 Cod civil a enumerat între cazurile de subrogaţie legală în drepturile 
creditorului situaţia aceluia care “fiind obligat cu alţii sau pentru alţii la plata datoriei, are interes de a 
desface”. 

Conform acestor dispoziţii legale, în cazul în care terţul face plata datoriei “pentru altul” –  cel 
care garantează obligaţia unei alte persoane cu un bun propriu (cum e cazul în speţă )– se subrogă în toate 
drepturile creditorului şi poate obţine de la debitor rambursarea integrală a plăţii efectuate. 

 
Art. 1749 alin. 2 Cod civil (1864) 

Art. 1654 Cod civil 
Art.1108 Cod civil 

 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 8837/118/2013 la data de 14 

octombrie 2013, reclamanta [...] a chemat în judecată pe pârâţii [...] şi [...], solicitând instanţei ca 
prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii la restituirea c/valorii apartamentului cu care 
reclamanta a garantat creditul contractat de debitorul principal [...], respectiv a sumei de 75.000 de 
euro (325.480 lei, conform raportului de evaluare întocmit în cursul executării silite) şi cu obligarea 
pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

În fapt, reclamanta a învederat că la rugăminţile pârâţilor a garantat în calitate de garant 
ipotecar contractul de credit încheiat de debitorul principal [...] cu [...] Bank S.A. suc. Constanţa. 

Pârâţii au încheiat cu [...] Bank S.A. suc. Constanţa contractul de credit nr. [...]/06.06.2007, 
prin care au împrumutat suma de 90.000 de euro, iar reclamanta s-a arătat de acord să garanteze cu 
ipotecă constituită asupra unui imobil evaluat la suma de 120.000 de euro, fiind încheiat contractul 
de ipotecă autentificat sub nr. [...]/06.06.2007. 

Prevalându-se de faptul că pârâţii au renunţat la beneficiul de diviziune şi la cel de discuţiune, 
unitatea bancară a pornit executarea silită direct împotriva reclamantei, iar bunul său imobil a fost 
scos la licitaţie publică. 

În cursul executării silite s-a întocmit un raport de evaluare care a stabilit o valoare de circulaţie 
a imobilului de 75.000 de euro, echivalent în lei. 
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Bunul a fost vândut la licitaţie publică, fiind adjudecat contra sumei de 30.000 de euro (134.694 
lei), iar întreaga sumă obţinută din vânzare a fost distribuită creditorului. 

În aceste condiţii, reclamanta se consideră îndreptăţită să solicite debitorului principal să 
acopere prejudiciul pe care l-a suferit în urma încheierii contractului de garanţie, drept care s-a 
născut la momentul încheierii actului de adjudecare. 

Pârâţii au învederat că în cursul anului 2007 au convenit cu reclamanta să acopere datoriile sale 
scadente în cuantum de aproximativ 17.000 de euro, fiind în acest sens contractat un credit de 
15.540 euro la [...] Bank cu care s-au acoperit datoriile reclamantei.  

Pârâţii susţin că au contractat un alt credit de 90.000 de euro, cu care s-a plătit în avans primul 
credit, iar diferenţa pentru a acoperi alte datorii ale reclamantei şi pentru a construi un imobil-casă 
de locuit. 

Dreptul reclamantei la o acţiune în regres se poate exercita numai în măsura dezdăunării, adică 
numai în limita sumei de 30.000 de euro. 

În consecinţă, pârâţii au solicitat să fie admisă în parte acţiunea reclamantei, cu menţiunea că au 
fost încheiate şi în folosul reclamantei creditele contractate de aceştia. 

Pentru termenul de judecată din data de 21.03.2014 reclamanta [...] a formulat cerere de 
completare a acţiunii, prin care a solicitat obligarea pârâţilor la plata sumei de 10.946 lei, 
reprezentând daune interese, compusă din: 

- 5.388 lei, reprezentând c/valoarea sumei de 1.200 euro calculată la cursul BNR din data de 
19.03.2014, sumă plătită conform contractului de închiriere încheiat la data de 18.01.2014 între 
reclamantă şi S.C. [...] S.R.L.; 

- 4.736 lei, reprezentând cheltuieli ce rezultă din contractul de comodat încheiat în data de 
10.10.2013 între reclamantă şi o terţă persoană; 

- 822 lei, reprezentând costuri de întreţinere pentru imobilul ce a făcut obiectul contractului de 
comodat încheiat la data de 10.10.2013 între reclamantă şi o terţă persoană. 

În fapt, reclamanta susţine că apartamentul în care locuia a fost înstrăinat în cadrul executării 
silite pornite de creditorul pârâţilor, reclamanta neavând un alt imobil în proprietate. 

Reclamanta a mai arătat că a fost nevoită să apeleze la prieteni şi la cunoştinţe, care au tolerat-o 
în casele lor, însă a fost nevoită să încheie un contract de comodat şi în final un contract de 
închiriere privind un apartament pentru a-şi asigura nevoile locative. 

Reclamanta a motivat că toate cheltuielie efectuate ca urmare a înstrăinării locuinţei sale şi 
pentru a-şi asigura un spaţiu de locuit reprezintă daune interese a căror reparare o solicită, conform 
art. 1669-2306 N.C.C. 

Prin sentinţa civilă nr. 2592/24 octombrie 2014 Tribunalul Constanţa a admis în parte 
acţiunea reclamantei şi a obligat pârâţii în solidar să plătească reclamantei suma de 325.480 lei 
reprezentând contravaloarea apartamentului ce face obiectul contractului de ipotecă autentificat la 
B.N.P. [...] sub nr. [...]/06.06.2007. Au fost respinse ca nefondate celelalte capete de cerere. 

Au fost obligaţi în solidar pârâţii către reclamantă la plata sumei de 2.000 lei cu titlul de 
cheltuieli de judecată, în limita pretenţiilor admise. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că între creditorul [...] Bank S.A. şi 
pârâtul [...], în calitate de împrumutat a intervenit la data de 06.06.2007 contractul de credit încheiat 
sub nr. [...]/06.06.2007 în valoare de 90 000 Euro, iar reclamanta [...] a constituit în favoarea băncii 
creditoare un contract de ipotecă asupra imobilului din Constanţa, [...] pentru garantarea 
împrumutului contractat de pârâtul [...]. 

Întrucât pârâtul debitor nu a respectat graficul de plăţi convenit cu unitatea bancară, 
creditorul ipotecar, S.C. [...] S.R.L. în calitate de cesionar al crenţei cedate de creditorul [...] Bank 
S.A. a trecut la executarea silită a titlului executoriu constând în contractul de credit nr. 
[...]/06.06.2007, act adiţional nr. 1/31.05.2010, act adiţional nr. 2/25.11.2010 şi a contractului nr. 
[...]/06.06.2007. 

Imobilul proprietatea garantului ipotecar a fost adjudecat la valoarea de 30.000 Euro, deşi în 
cursul executării silite acesta fusese evaluat la 75.000 Euro conform expertizei de evaluare ing. [...]. 

A reţinut Tribunalul Constanţa că garantul ipotecar este îndreptăţit să se regreseze împotriva 
debitorilor pârâţi [...] şi [...] pentru întreaga sumă de 75 000 Euro, în echivalent în lei, 
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corespunzătoare pagubei efective înregistrată de către reclamantă, iar nu numai în limita sumei de 
30.000 de euro, efectiv încasată de bancă în procedura executării silite a imobilului ipotecat, 
conform dispoziţiilor art.1669 al (1) Cod civil (1864) coroborat cu art.1108 pct.(3) şi art. 1670 Cod 
civil. 

S-a reţinut că dreptul de regres nu poate fi limitat numai la preţul plătit de terţul adjudecatar, 
cum greşit susţin pârâţii, pentru că ar însemna ca garantul ipotecar să suporte singur consecinţele 
păgubitoare ale faptei culpabile a debitorului principal, deşi garanţia a fost constituită exclusiv în 
folosul creditorului. 

Referitor la celelalte pretenţii ale reclamantei s-a reţinut că acestea sunt nefondate întrucât 
art. 1669 alin. (1) Cod civil se referă la cheltuieli strâns legate de bunul afectat garanţiei, iar 
răspunderea debitorului principal nu poate fi angajată cu privire la eventuale urmări mai îndepărtate, 
pe care garantul ipotecar le putea anticipa cu minime diligenţe. 
 Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au declarat apel atât pârâţii [...] şi [...], cât şi 
reclamanta [...]. 
 I Pârâţii [...] şi [...] au criticat legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa sub 
următoarele aspecte: 
 1. Instanţa de fond a greşit atunci când i-a obligat pe pârâţi la plata sumei de 325 480 lei 
către reclamantă, reprezentând contravaloarea apartamentului ce a făcut obiectul contractului de 
ipotecă. Deşi Tribunalul Constanţa a plecat corect de la premisa că temeiul regresului  îl constituie 
subrogaţia legală în drepturile creditorului plătit (art. 1108 pct.3 şi art. 1670 Cod civil), instanţa a 
ajuns la o concluzie falsă atunci când a conchis că “dreptul de regres nu poate fi limitat numai la 
preţul plătit de adjudicatar”. 

Subrogaţia legală operează numai în măsura plăţii efectuate, subrogantul luând locul 
creditorului numai pentru ceea ce a plătit el efectiv. 

2. Argumentul specializării ipotecii nu are nicio legătură cu speţa şi niciun efect în cadrul 
acesteia. Împrejurarea conform căreia ipoteca este dublu specializată, în sensul că în cuprinsul 
contractului de ipotecă trebuie identificat imobilul ipotecat şi arătată datoria garantată nu 
echivalează cu stabilirea unui drept de regres al garantului ipotecar asupra debitorului, egal cu 
valoarea creditului sau cu evaluarea iniţială a imobilului. Instanţa de fond pleacă de la argumentul 
specializării ipotecii sub aspectul valorii şi îmbină acest principiu cu dispoziţiile art. 1669 Cod civil 
care priveşte fidejusiunea, şi care nu era aplicabil în speţă. 

Concluzionează apelanţii pârâţi arătând că pe calea acţiunii în regres reclamanta nu are drept 
la mai mult decât a plătit, pentru că subrogaţia operează în măsura plăţii, iar în cazul în care 
prejudicial încercat de aceasta era mult mai mare decât suma la care imobilul a fost adjudecat, 
garantul ipotecar avea deschisă calea unor alte acţiuni civile în completare (Ex: răspundere civilă 
delictuală). Prin acţiunea în regres însă, plecând de la principiul subrogaţiei, ea nu putea obţine mai 
mult, soluţia Tribunalului Constanţa fiind criticabilă sub acest aspect. 

II. Apelanta reclamantă [...] a criticat la rândul ei legalitatea şi temeinicia hotărârii 
Tribunalului Constanţa numai sub aspectul soluţiei de respingere a daunelor interese în valoare de 
10 946 lei reprezentând: 

1) c/val chirie achitată conform contractului de închiriere încheiat la 18.01.2014 cu S.C. 
[...] SRL (5388 lei reprezentând  echivalentul în lei a sumei de 1200 Euro): 

2) cheltuieli ocazionate de contractul de comodat încheiat la 10.10.2013 cu [...] (4736 lei), 
costuri ale întreţinerii imobilului ce a făcut obiectul contractului de comodat (822 lei). 

Susţine apelanta reclamantă că prima instanţă a respins în mod nelegal aceste pretenţii ale 
reclamantei deşi apelanta era îndreptăţită să le pretindă în temeiul art. 1669 Cod civil (1864) care 
prevede că ”fidejusorul are regres şi pentru dobânda sumei ce a plătit, chiar când datoria nu produce 
dobândă, şi încă pentru daune interese dacă se cuvine”. 

Cum textul de lege mai sus citat nu face referire la culpa fidejusorului şi nici la atitudinea 
diligentă sau nu a acestuia în momentul încheierii contractului, nici instanţa de fond nu trebuia să 
analizeze aceste aspecte, suma de bani solicitată de reclamantă cu titlu de daune interese se impunea 
a fi acordată în temeiul actelor depuse la dosar. 

Prin întâmpinare pârâţii [...] şi [...] au solicitat respingerea apelului reclamantei ca nefondat. 
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Referitor la suma de 4736 lei se arată că deşi s-au depus la dosar mai multe ordine de 
încasare prin care se demonstrează plăţi efectuate către numita [...], nu există nicio dovadă din care 
să rezulte legătura dintre aceste plăţi şi contractul de comodat încheiat cu numita [...]. Mai mult, 
contractul de comodat deşi poartă dată certă acordată de notarul public – 10.10.2013, din cuprinsul 
său reiese  că a început să producă efecte la 01.06.2013, nu este clară perioada pentru care s-a 
încheiat iar din succesiunea documentelor rezultă că el şi-a încetat efectele la data de 18.01.2014 
când s-a încheiat contractul de închiriere  a S.C. [...] SRL. Se apreciază că deşi soluţia Tribunalului 
Constanţa este judicioasă, aceste pretenţii ale reclamantei fiind corect respinse ca nefondate, 
considerentele hotărârii nu pot fi primite, în speţă nefiind aplicabile dispoziţiilor specifice 
fidejusorului, ci dispoziţiile art. 1799 Cod civil. 

La rândul său, apelanta reclamantă a solicitat prin întâmpinare, respingerea apelului 
pârâţilor, motivat de faptul că prima instanţă a făcut o corectă aplicare în cauză a dispoziţiilor legale 
incidente, respective a dispoziţiilor art. 1669 Cod civil coroborat cu art. 1774 – 1776 Cod civil 
(1864). 

Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa raportat la criticile apelanţilor, 
Curtea constată următoarele: 

I. Apelul pârâţilor [...] şi [...] se reţine a fi fondat şi urmează a fi admis pentru 
următoarele considerente: 

1. Criticile pârâţilor referitoare la aplicarea greşită în speţă a dispoziţiilor art. 1669 Cod civil 
se reţin a fi fondate. Curtea constată că prin contractul de ipotecă autentificat sub nr.[...]/06.06.2007, 
constituit de reclamanta [...] asupra imobilului proprietatea sa personală situat în Constanţa, [...], 
judeţul Constanţa, aceasta s-a obligat să garanteze restituirea creditului contractat de pârâţii [...] cu 
banca creditoare [...] Bank SA, reclamanta dobândind astfel calitatea de garant ipotecar (cauţiune 
reală) iar nu pe aceea de fidejusor (garanţie personală), cum greşit s-a reţinut în cauză. 

Ipoteca este o garanţie reală şi accesorie, care nu deposedează pe constituitorul proprietar de 
bunul ipotecat şi care permite creditorului neplătit să urmărească bunul în mâinile oricui pentru a 
primi creanţa sa cu preferinţă. 

Bunul ipotecat este direct afectat la plata creditorului care-l poate scoate la vânzare, 
indiferent în mâna cui se află. 

Ipoteca convenţională ia naştere prin convenţia părţilor, cu formule prescrise de lege (art. 
1749 alin. (2) Cod civil 1864), iar în cazul constituirii unei ipoteci de către o altă persoană decât 
debitorul – cum e cazul în speţă, terţul este un simplu garant ipotecar, care nu este ţinut de obligaţia 
principală decât propter rem. 

Raporturile care se nasc între creditor şi terţul ipotecar, precum şi între debitor şi garantul 
ipotecar sunt strict reglementate de dispoziţiile art. 1774 – 1776 Cod civil (1864), legiuitorul făcând 
o distincţie netă între fidejusiune (garanţie personală) şi cauţiunea reală (ipotecă în speţă), garanţii 
ipotecari neputând fi asimilaţi fidejusorului nici măcar sub aspectul regimului dreptului de regres 
împotriva debitorului a cărui creanţă a fost garantată de un terţ şi ulterior stinsă prin executarea 
ipotecii. 

În acest sens este şi jurisprudenţa instanţei noastre supreme, care într-o decizie de speţă a 
reţinut că persoanele care au garantat restituirea unui împrumut luat de la altă persoană prin 
încheierea contractului de credit ipotecar pe imobile determinate “au calitatea de garanţi ipotecari 
al căror regim juridic este stabilit prin dispoziţiile art. 1774 şi art. 1776 Cod civil (1864) şi deci nu 
pot fi asimilaţi fidejusorului (Î.C.C.J., Secţia Comercială, decizia nr. 1024/17.03.2004). 

Noul cod civil, (deşi inaplicabil în speţă, în raport cu data încheierii contractului de ipotecă) 
tranşează în mod expres diferenţa dintre fidejusor şi garantul ipotecar, soluţiile jurisprudenţiale fiind 
manifest exprimate în dispoziţiile art. 163 din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului 
Civil, întrucât prin acest text legal se stabileşte că “în cazul în care ipoteca este constituită de un 
terţ, acesta va avea drepturile şi obligaţiile unui debitor ipotecar, fără a fi supus regimului juridic 
al garanţiilor personale.”. 

Împrejurarea potrivit cu care ipoteca este dublu specializată, în sensul că actul de constituire 
trebuie să conţină, sub sancţiunea nulităţii absolute, date referitoare la imobilul care se ipotechează 
cât şi cu privire la creanţa care este garantată (art. 1774 Cod civil) nu echivalează cu dreptul 
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garantului ipotecar de a se regresa împotriva debitorului în limita valorii bunului cu care a garantat 
sau în limita creanţei pentru care s-a garantat, aceste dispoziţii legale nefiind relevante pentru 
soluţionarea problemei de drept  din speţă, respectiv întinderea dreptului de regres al garantului 
ipotecar după executarea ipotecii, împotriva debitorului. 

Scopul specializării ipotecii sub aspectul determinării sumei garantate (art. 1776 Cod civil) 
este acela de a permite terţilor care contractează ulterior cu debitorul  de a afla dacă valoarea 
imobilelor datornicului este sau nu acoperită de ipotecile care le grevează. În literatura de 
specialitate s-a spus că “nearătarea sumei ar fi un grav neajuns pentru debitor, căci terţii, neştiind 
cât este dator, s-ar teme că ipotecile pe care le-au consimţit ulterior să nu mai fie garantate prin 
valoarea imobilelor. Cu sistemul determinării sumei, debitorul va putea înfiinţa cu cea mai mare 
siguranţă şi precizie ipoteci successive asupra fiecăruia din imobilele sale proporţionând creanţele 
cu valoarea imobilelor grevate” (C.Hamangiu, I Rosetti – Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratatat de 
drept  Civil Român, Editura AlL, Vl.II pag 713). 

Acelaşi scop îl are şi menţionarea în cadrul contractului de ipotecă a unor elemente de 
identificare a imobilului ipotecat întrucât s-a spus în literatura de specialitate  că “ipotecile generale 
prezintă marele neajuns de a greva toate imobilele debitorului” şi că este “foarte greu pentru terţii 
cărora debitorul se va adresa pentru constituirea altor ipoteci, să-şi poată da seama de valoarea 
imobilelor în bloc sau a fiecăruia în parte“ (C.Hamangiu s.c. op.cit.pag.712). 

Spre deosebire de ipotecă, fidejusiunea constituie o garanţie personală, un contract prin care 
cel care se obligă garantează faţă de creditor executarea obligaţiei de care este ţinut debitorul, în 
cazul când acesta nu ar îndeplini-o (art. 1652). Fidejusiunea este un contract accesoriu iar obligaţia 
luată de fidejusor este subsidiară, adică subordonată executării de către debitor a obligaţiei 
principale. 

Limitele obligaţiei fidejusorului (art.1654 cod civil), precum şi efectele fidejusiunii asupra 
tuturor părţilor implicate în raporturile juridice născute între creditorul debitor şi fidejusor sunt 
reglementate de lege (art. 1652-1669 (Cod civil), aceste dispoziţii legale aplicându-se strict în 
cadrul garanţiei personale, neputând fi combinate cu dispoziţii prescrise pentru garanţiile reale, 
astfel încât să se asigure un regim juridic special pentru constituitorul ipotecii cum greşit a reţinut 
Tribunalul Constanţa. 

În lipsa unor dispoziţii exprese cu privire la dreptul de regres al garantului ipotecar 
împotriva debitorului în cadrul capitolului III din titlul XVIII al Codului Civil (“Despre ipoteci – 
art. 1746 – 1814 Cod Civil 1864”), se aplică normele ce constituie dreptul comun în materie (art. 
1108 pct. (3) Cod civil – subrogaţia legală), instanţa neputând face o aplicaţie în speţă a 
dispoziţiilor legale ce reglementează o altă instituţie de drept din categoria garanţiilor personale, 
cum greşit a procedat prima instanţă aplicând dispoziţiile art. 1669 Cod civil. 

În acest sens art.1108 cod civil a enumerat între cazurile de subrogaţie legală în drepturile 
creditorului situaţia aceluia care “fiind obligat cu alţii sau pentru alţii la plata datoriei, are interes 
de a desface”. 

Conform acestor dispoziţii legale, în cazul în care terţul face plata datoriei “pentru altul” – 
cel care garantează obligaţia unei alte persoane cu un bun propriu (cum e cazul în speţă )– se 
subrogă în toate drepturile creditorului şi poate obţine de la debitor rambursarea integrală a plăţii 
efectuate. 

Indiferent de izvorul ei – legea sau convenţia părţilor, subrogaţia în drepturile creditorului 
prin plata creanţei produce aceleaşi efecte. Ele pot fi rezumate în aceea că, prin subrogaţie, 
subrogatul dobândeşte toate drepturile creditorului plătit. 

Subrogaţia operează însă numai în măsura plăţii efectuate. Aceasta înseamnă că subrogatul 
va lua locul creditorului numai pentru ceea ce el a plătit efectiv, urmând a recupera de la debitor, 
numai suma plătită, nu valoarea nominală a creanţei, spre deosebire de cesiunea de creanţă, la care 
cesionarul poate pretinde de la debitor valoarea nominală a creanţei dobândite prin cesiune. 

Prin urmare şi în cazul garantului ipotecar, al cărui imobil a fost executat silit în vederea 
acoperirii datoriei debitorului, in lipsa unei convenţii încheiată între debitor şi garantul ipotecar, 
care să stabilească limitele şi condiţiile acţiunii în regres, conform art. 1108 pct.3 Cod civil (1864), 
respectiv prin subrogaţia legală, garantul ipotecar este îndreptăţit să se regreseze împotriva 
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debitorului numai în limita sumei achitată creditorului ca urmare a executării silite asupra 
imobilului ipotecat, neavând relevanţă valoarea la care a fost evaluat imobilul la momentul 
declanşării procedurii execuţionale. 

Este real faptul că prejudiciul înregistrat de reclamantă ca urmare a vânzării la licitaţie a 
imobilului ipotecat la un preţ inferior valorii sale de piaţă, este mult mai mare decât echivalentul în 
lei a sumei de 30000 Euro (la care s-a adjudecat bunul), dar prin efectul subrogaţiei în drepturile 
creditorului şi în lipsa oricărei înţelegeri cu debitorul, prin care să se determine condiţiile de 
reparare a prejudiciului suferit de garantul ipotecar, reclamanta nu este îndreptăţită să obţină şi 
daune-interese pentru acoperirea acestor pierderi, în lipsa unei dispoziţii legale în acest sens. 

Atunci când legiuitorul a dorit să asigure o protecţie totală unor terţi afectaţi de executarea 
ipotecii a prevăzut în mod expres acest lucru. 

Astfel, conform dispoziţiilor art. 1799 Cod civil terţii dobânditori ai imobilului ipotecat, care 
au delăsat imobilul ipotecat ori au suferit executarea silită au un recurs în garanţie pentru evicţiune, 
de drept împotriva debitorului principal. 

Conform opiniei exprimate în literatura juridică, dispoziţiile art. 1799 Cod civil vizează 
situaţia terţului care a cumpărat imobilul ipotecat de la debitorul principal, conform dispoziţiilor art. 
1336 şi urm. Cod civil (1864). Recursul pentru evicţiune presupune o transmisiune cu titlu oneros; 
în acest caz dobânditorul imobilului ipotecat, care a suferit executarea silită poate reclama orice 
sume sau daune reprezentând atât suma plătită efectiv creditorului cât şi orice daune-interese pentru 
acoperirea prejudiciului suferit prin pierderea imobilului executat silit. (C.Hamangiu, s.a., op.cit. 
pag.747). 

Cum în speţă constituitorul ipotecii nu are poziţia unui terţ dobânditor al imobilului ipotecat 
care a suferit expropriaţiunea (executarea silită) acestuia nu i se poate aplica, în lipsa unui text legal, 
prin similitudine, regimul de regres reglementat în beneficiul terţului dobânditor, potrivit art. 1799 
Cod civil. 

De asemenea, în lipsa unei convenţii între reclamantă şi pârâţi, prin care să se reglementeze 
direct între părţi limitele acţiunii în regres pentru întregul prrejudiciu suferit de reclamantă prin 
executarea ipotecii instituită asupra imobilului proprietatea sa, Curtea constată, că în temeiul art. 
1108 pct.3 Cod civil (1864) reclamanta este îndreptăţită să se regreseze împotriva debitorilor pârâţi 
numai în limita sumei de 30 000 Euro, în echivalent în lei la data plăţii, această sumă reprezentând 
datoria plătită efectiv creditorului în urma procedurii execuţionale asupra bunului ipotecat. 

Alături de acţiunile transmise terţului plătitor ca efect al subrogaţiei, reclamantul beneficiază 
şi de acţiuni proprii, întemeiate pe un fapt juridic – gestiune de afaceri sau, după caz, îmbogăţire 
fără justă cauză, în măsura în care reclamanta îndeplineşte condiţiile legale ce reglementează aceste 
moduri de naştere a obligaţiilor civile - instanţele de fond şi de apel nefiind însă investite cu astfel 
de cereri în prezenta cauză, reclamanta solicitând daune-interese în temeiul art. 1669 Cod civil, text 
legal ce nu are incidenţă în speţă pentru considerentele expuse pe larg anterior. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 480 Cod de procedură civilă Curtea va admite 
apelul pârâţilor şi va schimba în parte hotărârea atacată, în sensul obligării pârâţilor în solidar, către 
reclamanţi, la plata sumei de 30 000 Euro reprezentând valoarea despăgubirii cuvenite în limitele 
căreia operează subrogaţia legală. 

Curtea ia act că apelanţii pârâţi nu au solicitat acordarea cheltuielilor de judecată. 
II. Cu privire la apelul reclamantei [...] ce vizează nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii 

Tribunalului Constanţa sub aspectul respingerii cererii sale de acordare a unor daune reprezentând 
c/val chiriei achitată după executarea silită a imobilului ipotecat, cheltuieli de întreţinere şi 
despăgubiri legate de executarea unui contract de comodat, în valoare totală de 10 946 lei, Curtea 
reţine că toate criticile apelantei reclamante sunt nefondate. 

Curtea a arătat deja în precedent că dispoziţiile art. 1669 Cod civil (1864) care 
reglementează dreptul de regres al fidejusorului împotriva debitorului principal, temei invocat în 
susţinerea pretenţiilor în prezentul apel, nu sunt incidente în cauză, reclamanta având calitatea de 
garant ipotecar şi nu pe aceea de fidejusor, situaţie în care dispoziţiile legale ce reglementează 
fidejusiunea (cauţiunea personală) nefiind aplicabile în speţă în raporturile dintre debitor şi 
constituitorul unei ipoteci imobiliare. 
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Considerentele expuse pe larg cu ocazia analizei apelului pârâţilor, şi care au vizat limitele 
răspunderii debitorului faţă de constituitorul ipotecii executat silit pentru realizarea creanţei, 
conform art. 1108 pct.3 Cod civil (1864), îşi menţin valabilitatea şi în prezentul apel, motiv pentru 
care nu le vom relua. 

Curtea concluzionează că daunele-interese în valoare de 10 946 lei, reprezentând prejudiciu 
suferit de către reclamantă – după executarea silită asupra imobilului ipotecat, (cheltuieli effectuate 
pentru asigurarea unei locuinţe corespunzătoare) exced dreptului de regres al reclamantei împotriva 
pârâţilor debitori, conform art.1108 pct.3 Cod civil iar dispoziţiile art. 1669 Cod civil nu îşi găsesc 
aplicabilitatea în speţă, pentru a justifica acordarea acestor daune interese. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 480 Cod procedură civilă se va respinge ca 
nefondat apelul reclamantei [...]. 

Decizia civilă nr. 70/C/24.06.2015 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
 

2. Inalienabilitate convențională. Inexistența vreunui impediment în 
transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat. 

 
În măsura în care nu se constituie ca inalienabilitate legală, clauza de inalienabilitate prevăzută 

prin contractele de ipotecă bancară, prin care garanţii ipotecari se obligă ca, pe perioada existenţei 
ipotecii, să nu consimtă la o altă ipotecă asupra imobilului, să nu înstrăineze bunul ori vreun 
dezmembrământ asupra proprietăţii (şi, în genere, să nu încheie nici un act de dispoziţie pentru imobil), nu 
reprezintă un obstacol legal în transferul proprietăţii în cazul prevăzut de art. 5 alin. 2 din Titlul X din 
Legea nr. 247/2005. 

 
Cod civil 1864 art. 969 şi 1073  
Titlul X al Legii nr. 247/2005 

  
 Prin decizia civilă nr. 772/17.12.2013 a Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă s-a 
admis apelul reclamantului [...], formulat împotriva sentinţei nr. 3257/06.03.2013 pronunţate de 
Judecătoria Constanţa, în contradictoriu cu pârâţii [...] şi [...].  

A fost schimbată în tot sentinţa apelată, fiind admisă acţiunea reclamantului şi constatată 
intervenită vânzarea cumpărarea imobilului situat în oraşul [...], str. B, judeţul Constanţa, compus 
din locuinţă D+P+1E+M şi teren aferent în suprafaţă de 431 mp., între pârâţi în calitate de vânzători 
şi reclamant în calitate de cumpărător, pentru preţul de 47.000 euro, achitat integral. S-a constatat 
totodată că asupra imobilului este instituită ipotecă în favoarea BCR SA - Sucursala Judeţeană 
Constanţa, conform contractelor de ipotecă autentificate sub nr…./14.05.2007 şi nr…./14.06.2007 
de BNP [...]. 

Pârâţii au fost obligaţi la plata, către reclamant, a cheltuielilor de judecată. 
Instanţa de apel a avut în vedere că raportul juridic litigios s-a fundamentat pe conţinutul 

convenţiei autentificate sub nr. 173/2010, prin care reclamantul [...] a ajuns la o înţelegere cu pârâţii 
[...] şi [...] în sensul înstrăinării imobilului menţionat, pentru suma de 47.000 euro. În cuprinsul 
înscrisului autentic s-a menţionat că imobilul se află în circuitul civil, nu formează obiectul vreunui 
litigiu, nu a mai fost înstrăinat anterior de către promitenţii vânzători şi nu este grevat de sarcini, cu 
excepţia ipotecilor şi a interdicţiilor de înstrăinare, grevare ori închiriere, înscrise în favoarea Băncii 
Comerciale Române şi notate potrivit încheierilor nr. 28170/2007 şi nr. 36921/2007 ale BCPI 
Constanţa. Termenul pentru perfectarea vânzării cumpărării imobilului a fost stabilit iniţial la 31 
septembrie 2010, ulterior fiind prelungit până la data de 1 septembrie 2011. S-a mai consemnat că 
preţul a fost plătit de către promitenţii cumpărători la momentul încheierii antecontractului de 
vânzare cumpărare. 
 S-a inserat totodată, în cuprinsul convenţiei, că în situaţia refuzului promitenţilor vânzători 
de a se prezenta la notarul public pentru perfectarea contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică, promitentul cumpărător este îndrituit să obţină o hotărâre judecătorească prin care să se 
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ţină loc de act de vânzare cumpărare asupra imobilului, în conformitate cu Titlul X din Legea nr. 
247/2005. 

Pârâţii au fost puşi în întârziere la 1 martie 2012, prin executor judecătoresc. 
 Tribunalul a constatat că există refuzul promitenţilor vânzători la perfectarea actului, iar 
instanţa de judecată are abilitarea de a pronunţa o hotărâre cu caracter constitutiv de drepturi, care 
să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare (art. 5 alin.2 din Titlul X al  Legii nr. 247/2005), 
fiind întrunite condiţiile cerute de lege: promisiunea bilaterală să îndeplinească condiţiile generale 
de valabilitate a actelor juridice, bunul a cărui înstrăinare a fost promisă să se afle în patrimoniul 
vânzătorului promitent, lipsa impedimentelor la vânzare. 
 În legătură cu această ultimă cerinţă, instanţa de apel a arătat că grevarea imobilului în 
litigiu cu ipotecile de rangul 1 şi 2 constituite în favoarea B.C.R. S.A. şi notate în partea a III-a a 
cărţii funciare nu conduce la interdicţia vânzării  bunului respectiv. 
 Ca drept de garanţie real imobiliar, accesoriu contractului de împrumut bancar, ipoteca 
acordă dreptul creditorului ipotecar de a avea preferinţă la urmărire asupra bunului garantat, în 
funcţie de rangul ipotecii, iar proprietarul acestuia se bucură de toate atributele dreptului conferit de 
dispoziţiile art. 480 Cod civil, inclusiv de dreptul de dispoziţie. 
 În speţă, preţul imobilului în litigiu a fost achitat integral potrivit menţiunii autentice 
efectuate în cuprinsul antecontractului notarial, iar pârâţii sunt proprietarii acestuia prin contractul 
de vânzare-cumpărare nr. 653/2006, potrivit menţiunilor efectuate de notarul public în cuprinsul 
antecontractului de vânzare cumpărare. 
 Tribunalul a arătat că nu poate fi reţinută în speţă o clauză de inalienabilitate care să atragă o 
interdicţie de vânzare a imobilului, aşa cum s-a arătat în considerentele sentinţei primei instanţe, pe 
argumentele arătate soluţia apelată fiind în consecinţă schimbată. 
 Împotriva acestei soluţii au formulat recurs pârâţii G.B.C. şi G.C., care au susţinut că decizia 
tribunalului este nelegală şi netemeinică, solicitând păstrarea sentinţei Judecătoriei Constanţa, de 
respingere a acţiunii. 
 Recurenţii au susţinut că nu instituirea ipotecii împiedică libera circulaţie a imobilului, ci 
interdicţia de vânzare instituită de creditorul ipotecar. În măsura în care a fost nesocotită, ea 
conduce la încălcarea prevederilor art. 969 cod civil 1864, pentru că aceste interdicţii au fost 
stipulate de comun acord de către cele două părţi semnatare ale contractelor de credit, în 30.04. 
2007 şi respectiv, 14.07.2007, aşadar cu trei ani anteriori noii convenţii încheiate cu intimatul 
reclamant. 
 Prin pronunţarea hotărârii judecătoreşti care se substituie actului de vânzare-cumpărare, 
instanţele se interpun în mod nepermis voinţei exprimate de creditorul bancar şi debitorii 
împrumutaţi, modificându-se în fapt o convenţie legal încheiată în 2007. 
 S-a conchis în sensul că încă de la momentul încheierii promisiunii de vânzare cumpărare, 
pârâţii promitenţi vânzători aveau cunoştinţă de obligaţia impusă de terţ – societate bancară – de a 
nu înstrăina imobilul decât cu acordul acestuia din urmă.  
 Analizând criticile formulate şi care se înscriu, astfel cum au indicat recurenţii, în ipoteza 
dată de art. 304 pct. 9 cod proc. civilă (,,când hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a 
fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii’’), Curtea va reţine că recursul este nefondat. 
 Sub un prim aspect, instanţa va reţine că norma procesuală menţionată vizează, în opinia 
pârâţilor recurenţi, greşita aplicare a dispoziţiilor art. 969 cod civil 1864 (sub imperiul căruia s-au 
încheiat contractele de ipotecă bancară, cu clauză convenţională de inalienabilitate). 
 Prevederile art. 969 cod civil transpun, însă, principiul de drept potrivit căreia convenţiile au 
putere doar între părţile contractante, fiind consacrată –cu caracter general – relativitatea efectelor 
contractului. 
 Astfel fiind, în măsura în care prin contractul de ipotecă, accesoriu la contractul de credit 
bancar, debitorul împrumutat îşi asumă faţă de bancă anumite obligaţii în legătură cu bunul supus 
garanţiei reale, ele sunt opozabile părţilor contractului de ipotecă pe temeiul art. 969 cod civil 1864 
(art. 1280 Noul cod civil), devenind opozabile şi terţilor prin efectul notării în Cartea funciară (art. 
21 din Legea nr. 7/1996 republicată; art. 20 Noul cod civil);  însă, cu excepţia cazului în care 
această inalienabilitate nu este ea însăşi prevăzută prin lege, asemenea obligaţii nu interzic 
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debitorului şi terţilor să încheie un act translativ de drepturi asupra aceluiaşi bun pe care s-a 
constituit garanţia reală. 
 Principiul relativităţii efectelor contractului operează indiscutabil şi în această situaţie, 
pentru că debitorul care a promis creditorului ipotecar că nu va înstrăina imobilul supus garanţiei şi 
îşi încalcă totuşi obligaţia, îşi asumă în cele din urmă toate consecinţele decurgând din nesocotirea 
prevederii contractuale (declararea anticipată a scadenţei şi instituirea formalităţilor de executare 
silită asupra întregului său patrimoniu, plata de daune interese, pierderea unor facilităţi la plată etc.). 
Fiind notată în cartea funciară, terţul beneficiar nu poate susţine, la rândul său, că nu a cunoscut 
existenţa clauzei de inalienabilitate, dar nu va răspunde patrimonial în locul debitorului culpabil; 
cum însă natura acestei obligaţii o plasează în sfera celor propter rem, ca accesorie dreptului real, 
terţul nu se va putea opune la executarea anticipată a contractului de credit şi la valorificarea 
ipotecii, dacă aceasta va fi opţiunea creditorului ipotecar (Ion Lulă - ,,Privire generală asupra 
obligaţiilor propter rem’’ – Dreptul nr. 8/2000, pag. 9). 
 Prin urmare, chiar dacă este cuprinsă în contractul de ipotecă autentic şi supusă 
formalităţilor legale necesare pentru opozabilitate, clauza de inalienabilitate rămâne în acest caz una 
convenţională, care impune titularului dreptului real asupra bunului o obligaţie accesorie acestui 
drept, de a se abţine de la transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat, dar care nu 
reprezintă un obstacol legal în transferul proprietăţii. 
 Această situaţie este distinctă de ipoteza inalienabilităţilor legale (cum este cea reglementată 
prin art. 5 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare; 
art. 32 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 republicată; art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995), în care legea 
însăşi dispune sancţiunea nulităţii absolute atunci când nu este respectată interdicţia de înstrăinare 
instituită propter rem, iar instanţele, sesizate fiind cu o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 5 alin. 2 
din Titlul X din Legea nr. 247/2005, trebuie să acorde prevalenţă sancţiunii prevăzute de lege, iar 
nu voinţei contractuale a  părţilor. În acest caz s-a arătat că bunurile grevate cu o asemenea 
interdicţie de înstrăinare sunt temporar inalienabile şi insesizabile, neputând fi urmărite silit şi nici 
ipotecate, interdicţia de înstrăinare fiind instituită de lege în considerarea bunului (intuitu rei) - 
Marian Nicolae - ,,Discuţii privind interdicţiile legale de înstrăinare a unor bunuri imobiliare’’, 
Dreptul nr. 7/2001, pag. 56. 
 În speţă, însă, clauza de inalienabilitate prevăzută prin contractele de ipotecă bancară nu 
intră în sfera celor legale; prin pct. 7 se arată că garanţii ipotecari G.B.C.şi G.C. se obligă faţă de 
BCR S.A. ca, pe perioada existenţei ipotecii, să nu constituie nici o altă ipotecă asupra imobilului, 
să nu înstrăineze bunul ori vreun dezmembrământ asupra proprietăţii (şi, în genere, să nu încheie 
nici un act de dispoziţie pentru imobil), ori să nu greveze prin nici un alt mod imobilul cu o altă 
sarcină. La pct. 8 din contract se arată că dacă se încalcă obligaţiile asumate de garanţii ipotecari, 
banca este îndreptăţită să îşi exercite drepturile ce-i revin conform contractului de ipotecă şi 
legislaţiei. 
 Faptul că la 29 ianuarie 2010 recurenţii pârâţi încheie cu un terţ (intimatul reclamant), în 
pofida interdicţiei impuse de creditorul bancar, o convenţie care îmbracă forma promisiunii de 
vânzare cumpărare pentru imobilul grevat de cele două ipoteci şi de clauza convenţională de 
inalienabilitate, nu putea lipsi de efecte, pe acelaşi principiu al relativităţii efectelor contractului, 
drepturile şi obligaţiile asumate în acest mod de promitenţii vânzători şi de promitenţii cumpărători. 
 Recurenţii pârâţi nu se puteau deroba de obligaţia asumată, de a se prezenta la notar pentru 
perfectarea actului de vânzare - cumpărare la termenul stabilit de comun acord, pe motiv că a avut 
dreptul de a se răzgândi, întrucât acest drept era unul care se putea exercita până la scadenţa 
obligaţiei şi doar asociat cu restituirea către promitentul cumpărător a sumei plătite cu titlu de preţ.  
         Neprocedând la valorificarea clauzei de dezicere, prin notificarea intimatului în vederea 
restituirii sumei primite, promitenţii vânzători au deschis promitenţilor cumpărători dreptul de 
opţiune explicit consemnat prin contract, anume acela de a solicita instanţei să pronunţe o hotărâre 
care să ţină loc de act translativ de drepturi sau de a constata antecontractul desfiinţat de drept, cu 
începerea formalităţilor de recuperare a sumei achitate.  
 Toate criticile recurenţilor pârâţi privind modalitatea în care promitenţii cumpărători urmau 
a-şi exercita efectiv acest drept de opţiune sunt în contradicţie cu însăşi voinţa explicită a părţilor, 
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consemnată prin clauzele finale ale antecontractului. Singurul care stabileşte care anume dintre 
posibilităţile - conferite în caz de neexecutare - este preferabilă celeilalte, este creditorul obligaţiei 
neexecutate.  
 În acelaşi timp, după cum s-a arătat, promitenţii vânzători nu îşi pot invoca, faţă de intimatul 
reclamant, propria culpă în nerespectarea unei convenţii cu un terţ, pentru a face ineficiente 
obligaţiile stabilite prin antecontractul încheiat cu intimatul. Soarta raporturilor juridice născute din 
împrumutul bancar garantat prin ipotecă, cu clauză de inalienabilitate, depinde în acelaşi mod 
reglementat prin art. 1073 cod civil, de manifestarea de voinţă a creditorului în favoarea căruia s-a 
instituit acea clauză, iar nu de cea a debitorului.  

Prin semnarea în anul 2010, în deplină cunoştinţă de cauză – aşa cum recunosc şi în cererea 
de recurs – a unui act juridic care nesocoteşte obligaţia la care au achiesat în 2007, pârâţii îşi asumă 
consecinţele răspunderii civile contractuale în raport de creditorul bancar, dar nu se pot salva de 
îndeplinirea noii obligaţii create faţă de terţ. 
 Este motivul pentru care, în aplicarea disp. art. 969 cod civil şi a prevederilor speciale 
cuprinse în Titlul X al Legii nr. 247/2005, în mod corect tribunalul a admis apelul reclamantului şi a 
schimbat soluţia primei instanţe, reţinând legitim că această clauză de inalienabilitate convenţională 
nu constituie un impediment pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de 
vânzare - cumpărare (fiind aşadar irelevant faptul că în chiar cursul procesului la instanţa de fond, 
BCR S.A. a precizat că nu şi-a dat acordul prealabil cu privire la înstrăinarea imobilului şi a solicitat 
respingerea acţiunii reclamantului ca fiind inadmisibilă). 
 Constatând aşadar că nu se impune reformarea deciziei atacate, fiind pronunţată în apel o 
soluţie legală, în temeiul art. 312 alin. 1 cod proc. civilă s-a respins ca nefondat recursul pârâţilor. 

Decizia civilă nr. 22/C/09.02.2015 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 

 

B. DREPTURI REALE. DREPTUL DE PROPRIETATE. 

 
 

3. Acțiune in realizare dublată de o acțiune în constatare declaratorie. 
Dobândirea dreptului de proprietate asupra edificiului bisericesc prin 
tradițiune. 

 
Din perspectiva scopului urmărit prin acest demers, acţiunea intimatei reclamante nu a îmbrăcat 

doar forma simplei acţiuni în constatare, pentru că nu a urmărit doar recunoaşterea pe cale judecătorească 
a existenţei atributelor dreptului de proprietate în patrimoniul său, ci a reprezentat o veritabilă acţiune în 
realizare dublată de o acţiune în constatare declaratorie, atât prin invocarea şi opunerea dreptului faţă de 
entitatea pârâtă, cât şi prin cererea de a fi repus pe deplin în exerciţiul dreptului pretins. 

Un anumit cult religios nu-şi poate apropria orice bun în considerarea prevederilor propriului 
statut, încălcând ordinea juridică a statului, doar pentru că printr-un act normativ a obţinut calitatea de cult 
recunoscut de stat. 

Potrivit art. 27 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 489/2006, nu legea este cea care – spre deosebire de 
domeniul proprietăţii publice – intervine în acest domeniu aparte al proprietăţii private şi decide care sunt 
bunurile sacre ale diferitelor culte religioase recunoscute; în măsura în care sunt dobândite cu titlu, 
bunurile pot fi gestionate ori valorificate în condiţiile statutare; statul doar a stabilit (pentru evitarea 
conflictelor particulare în legătură cu aceste bunuri, mobile sau imobile, sacre ori supuse dreptului comun) 
că în măsura în care ele au intrat legal în patrimoniul unui cult, nu mai pot face obiectul revendicării 
ulterioare - art. 31 alin. 1 din Legea nr. 489/2006. 

În speţă, modalitatea de dobândire a dreptului de proprietate asupra edificiului Bisericii [...] a fost 
acela al tradiţiunii consacrate prin art. 644 cod civil 1865. Deşi puţin uzitată în practica juridică în privinţa 
dobândirii dreptului de proprietate, această instituţie de drept civil îşi găseşte transpunerea în litigiu, prin 
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elementele care o configurează; ea marchează, în cele mai multe cazuri, modalitatea prin care un lăcaş de 
cult (edificat prin efortul comunităţii locale ori al unei alte persoane juridice de drept privat) este ulterior 
afectat patrimoniului cultului căruia i-a fost destinat. 

Dobândirea prin tradiţiune a unui bun destinat cultului religios şi care prin dispoziţiile statutare 
devine sacru, insesizabil şi imprescriptibil, scos de sub regimul normal al revendicării şi al transmisiunii 
patrimoniale, nu este singura modalitate de constituire a patrimoniului unui cult. Donaţia prin act autentic, 
darul manual, vânzarea sau cesiunea dreptului în beneficiul cultului, clauza testamentară etc. sunt tot atâtea 
modalităţi licite de dobândire a bunurilor mobile şi imobile de către cultele religioase, ele intrând în sfera 
de aplicare a art. 27 şi urm. din Legea 489/2006. 

 
Art. 44 din Decretul nr. 233/1949 

Art. 644 si 645 Cod civil 1865 
Art. 27 alin. 1 și 2, art. 31 alin. 1  din Legea nr. 489/2006 

Art. 22 alin. 4 şi 6 Cod proc. civilă 2013 
 

I. Soluţia supusă controlului judiciar. 
Prin sentinţa civilă nr. 335/18.02.2015 a Tribunalului Constanţa a fost admisă acţiunea 

reclamantei PAROHIA [...], cu sediul procesual ales în Constanţa, [...], formulată în contradictoriu 
cu pârâta [...], cu sediul în Constanţa, [...] – Biserica [...], judeţul Constanţa. 

 S-a constatat că reclamanta Parohia „[...]” este titulara dreptului de proprietate asupra 
Bisericii [...], situate în mun. Constanţa, [...], jud. Constanţa, număr cadastral electronic [...], imobil 
intabulat în Cartea Funciară [...] Constanţa şi „Oficiului parohial” anexă a bisericii, situat la aceeaşi 
adresă, identificat cu numărul cadastral [...], imobil intabulat în Cartea funciară nr.[...] Constanţa. 

Pârâta a fost obligată să lase reclamantei, în deplină proprietate şi posesie, aceste imobile.  
II. Considerentele căii de atac. 

 Împotriva acestei hotărâri, ca şi împotriva încheierii din 29.10.2014, a formulat apel, în 
termen legal, pârâta Asociaţia ,,[...]’’, care a susţinut că: 

1. Reclamanta Parohia ,,[...]’’ nu are capacitate procesuală de folosinţă, refuzând la 
interogatoriu să precizeze care îi sunt actele constitutive şi care îi conferă personalitate juridică. 
        Înfiinţarea acestei entităţi, în măsura în care a fost realizată sub imperiul Statutului de 
organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române nr. 4593/1949, aprobat conform Decretului 
nr. 233/1949 (în vigoare până la 21.01.2008), presupunea existenţa unei cereri de înfiinţare a acestei 
parohii, depuse de cel puţin 500 de familii din oraş şi care să fi fost aprobată de Adunarea 
Eparhială, avizată de protopop (art. 41, 44, 46 din Statut). 

Dacă înfiinţarea acestei entităţi a avut loc sub reglementarea dată de noul Statut BOR 
aprobat prin H.G. nr. 53/2008 (intrat în vigoare începând cu 22.01.2008), reclamanta urma a proba 
existenţa unei cereri a comunităţii de creştini ortodocşi, situate pe o anumită arie teritorială, de 
aprobare a constituirii parohiei, împreună cu actul de aprobare emis de către Consiliul eparhial, cu 
dovada comunicării înfiinţării ei către ministerul de resort şi a atribuirii codurilor de înregistrare 
fiscală (art. 41, 42, 43, 44, 48 alin. 1-3). 
 S-a arătat, sub acest aspect, de către apelanta pârâtă, că parohia reclamantă nu a luat fiinţă în 
condiţiile legii, indiferent de actul normativ mai sus menţionat, pentru că acesteia nu îi corespunde 
o anumită comunitate de clerici şi mireni ortodocşi, locuind pe o arie determinată, care are obligaţia 
de a susţine prin mijloace proprii parohia; nu există un preot paroh obligat a locui în parohie, într-o 
locuinţă parohială, închiriată ori construită din fondurile parohiei. 

Apelanta a mai arătat că desemnarea unui ,,preot paroh’’ după edificarea lăcaşului de cult de 
către asociaţia pârâtă nu poate primi semnificaţia înfiinţării ,,parohiei’’ ca entitate cu personalitate 
juridică (în condiţiile actelor normative menţionate). 

2. Instanţa de fond a dat o calificare inexactă cererilor deduse judecăţii, în conformitate cu 
prevederile art. 22 alin. 4 şi 6 cod proc. civilă 2013, acordând în final mai mult decât s-a cerut. 
 S-a arătat, astfel, că prin cererea sa iniţială, reclamanta Parohia a solicitat să se constate, prin 
hotărâre judecătorească, faptul că a dobândit, la 01.08.2010, un drept de proprietate asupra celor 
două imobile (… şi Oficiul parohial), cu consecinţa anulării titlului Asociaţiei pârâte. Ulterior, prin 
cererea adiţională depusă conform art. 204 cod proc. civilă, reclamanta a solicitat obligarea 
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asociaţiei pârâte să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie aceste două imobile, constatându-
se că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate în temeiul legii, la 01.08.2010 (pentru edificiul de 
cult) şi, respectiv, la 13.10.2011 (pentru anexa ,,oficiu parohial’’), când a încetat pretinsul drept de 
proprietate al entităţii pârâte – titlul parohiei reclamante fiind mai bine caracterizat. 

În final, reclamanta a solicitat tribunalului să constate că a dobândit dreptul de proprietate 
asupra bunurilor imobile ex lege, iar hotărârea judecătorească să se constituie ca titlu de proprietate 
în favoarea parohiei. 
 Deşi, după clarificările solicitate, reclamanta a susţinut că a promovat o acţiune în 
revendicare deopotrivă cu una care vizează constatarea existenţei dreptului său de proprietate 
asupra imobilelor în litigiu, instanţa de fond s-a pronunţat în sensul că a constatat că reclamanta este 
titulara dreptului de proprietate asupra imobilelor şi a obligat asociaţia pârâtă să le lase în deplină 
proprietate şi posesie în favoarea parohiei. 
 Apelanta a arătat că de esenţa acţiunii în revendicare este compararea de titluri, neputându-
se în acelaşi timp constata şi existenţa dreptului de proprietate - pentru că în acest mod se 
contravine însăşi raţiunii promovării unei acţiuni în realizarea dreptului. În acest mod, apreciază 
apelanta, constatând prin dispozitivul hotărârii că reclamanta este titulara dreptului de proprietate, 
tribunalul s-a pronunţat ultra petita; invocându-se dobândirea dreptului de proprietate ex lege, 
parohia nu putea solicita instanţei să constate, în cadrul acţiunii în revendicare, că este titulara 
acestui drept, ci ar fi trebuit să sesizeze instanţa în prealabil (sau chiar concomitent cu acţiunea în 
realizare) cu o cerere în constituirea dreptului. Doar în acest fel s-ar fi putut analiza susţinerile 
legate de această modalitate de dobândire a dreptului de proprietate, hotărârea pronunţată având 
caracter constitutiv de drept şi având efectul titlului reclamantei – care ulterior putea face obiectul 
comparării de titluri în cadrul acţiunii în revendicare. 
  Distincţia este clară, arată apelanta, pentru că în măsura în care reclamanta nu ar fi exhibat 
un titlu în acţiunea în revendicare, dar a cerut în acelaşi timp să i se constate judecătoreşte dreptul 
de proprietate, instanţa ar fi trebuit să respingă ca inadmisibilă acţiunea în constatare şi ca nefondată 
cea în comparare de titluri. S-a apreciat că în mod greşit a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii 
acestui demers, conform încheierii din 29.10.2014, pe considerentul că tribunalul nu a fost învestit 
cu o acţiune în constatare (cerere care însă se regăseşte dezlegată în dispozitivul hotărârii pronunţate 
în primă instanţă). 
 Apelanta a solicitat, din această perspectivă, anularea sentinţei şi rejudecarea cauzei cu 
evocarea fondului. 

3. Instanţa de fond a stabilit eronat existenţa unui drept de proprietate al parohiei reclamante 
asupra acestor imobile, soluţia fiind dispusă într-o interpretare şi aplicare greşită a dispoziţiilor 
legale. 
 Astfel, susţine apelanta, art. 8 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor şi art. 29 alin. 3 din Constituţie consacră principiul libertăţii de organizare şi de 
funcţionare a cultelor religioase, permiţând adoptarea în cadrul acestora de statute proprii, fără însă 
ca prin asemenea acte de organizare şi funcţionare să se încalce prevederile legii fundamentale ori 
cele ale Codului civil referitoare la regimul dobândirii dreptului de proprietate. 

S-a solicitat să se înlăture argumentele primei instanţe, în sensul că prin adoptarea H.G. nr. 
53/2008 privind Statutul BOR s-a recunoscut şi un regim juridic aparte de dobândire a dreptului de 
proprietate, derogatoriu de la dreptul comun. A fost făcută trimiterea la art. 5 alin. 2 din Legea nr. 
71/2011 privitoare la modul de aplicare a reglementărilor noului Cod civil, fiind deopotrivă criticată 
greşita interpretare în primă instanţă a dispoziţiilor art. 557 Cod civil (care deşi stabileşte la lit. c că 
dreptul de proprietate poate fi dobândit şi prin alte moduri reglementate de lege, el nu putea fi 
interpretat în sensul că o atare ,,modalitate’’ a fost consacrată prin H.G. nr. 53/2008 - act 
administrativ cu caracter normativ şi care nu produce efectele unei legi organice). 

S-a susţinut, totodată, că în interpretarea corectă a art. 557 alin. 2 Cod civil, pentru ca 
dreptul de proprietate să poată fi dobândit în temeiul unei hotărâri de guvern (aşadar, prin efectul 
unui act administrativ), este necesară consacrarea legislativă a unei atari ipoteze, printr-o lege 
organică (dată fiind importanţa dreptului real ocrotit), întrucât numai în acest mod s-ar putea asigura 
verificarea conformităţii actului administrativ cu legea şi, prin aceasta, cu însăşi Constituţia. Cum 
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nu există lege organică (Legea nr. 489/2006 neavând această natură), judecătorul fondului nu putea 
stabili că parohia reclamantă a dobândit dreptul de proprietate în puterea acestei legi şi în 
conformitate cu hotărârea de guvern menţionată. 

Apelanta a solicitat instanţei de apel să aibă în vedere interpretarea stricto sensu a 
dispoziţiilor art. 557 alin. 3 din NCC cât priveşte trimiterea la ,,lege’’, dar şi că legea nu reprezintă 
în sine un mod de dobândire a proprietăţii, ci că ea doar poate reglementa un mod de dobândire a 
dreptului real. Astfel fiind, Statutul BOR aprobat prin H.G. nr. 53/2008 (act administrativ cu 
caracter normativ) ar fi putut reglementa vreun mod de dobândire a proprietăţii doar dacă s-ar fi 
statuat expres astfel printr-o lege organică, în condiţiile art. 557 alin. 2 Cod civil, statutul menţionat 
neputând fi, la rândul său, decât un document adoptat de Sinodul Bisericii în legătură cu activitatea 
proprie cultului religios, purtând efectul unei reglementări interne ecleziastice  (care nu echivalează 
însă cu legea). 

S-a solicitat, în acelaşi context, să se constate că actul normativ care reglementează 
organizarea şi funcţionarea internă a Bisericii Ortodoxe Române nu putea produce efecte în 
patrimoniul asociaţiei pârâte, care nu este laic subordonată structurilor BOR, ci se constituie ca o 
persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, apolitică, creată şi organizată 
de particulari, în condiţiile Legii nr. 21/1924 (în prezent O.G. nr. 26/2000). Că din acest punct de 
vedere, susţinerea instanţei de fond, în sensul că de la momentul publicării hotărârii de guvern ea 
are putere de lege, iar asociaţia pârâtă are obligaţia să o respecte, nu este întemeiată, pentru că în 
cauză nu se punea problema respectării de principiu a ordinii de drept, ci aceea a efectelor pe care 
acest act normativ le putea sau nu produce asupra patrimoniului unui subiect de drept căruia nu îi 
este adresat. 

Biserica în stil maramureşean a fost edificată în temeiul Autorizaţiei de construire nr. 
697/19.07.1997 şi al Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 985/22.09.2006, într-o 
perioadă în care organizarea şi funcţionarea BOR nu era reglementată prin Statutul aprobat conform 
H.G. nr. 53/2008, ci prin Statutul aprobat conform Decretului nr. 233/1949 – care nu reglementa 
,,sfinţirea’’ ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate. Acest din urmă act normativ 
dispune expres că ,,averea fundaţiunilor şi asociaţiunilor, care au personalitate juridică, este 
proprietatea acestora şi se administrează de Biserică în limita şi în condiţiunile actelor constitutive 
şi conform dispoziţiunilor acestui statut’’ (art. 170 alin. 1). 

Dacă s-ar admite că prin H.G. nr. 53/2008 s-a reglementat ,,sfinţirea’’ ca mod de dobândire 
a dreptului de proprietate, nu s-ar putea în speţă regăsi efectele sale asupra modalităţii de dobândire 
a dreptului de proprietate cu caracter retroactiv, în sensul că s-ar putea aplica şi imobilelor edificate 
anterior intrării sale în vigoare. 

Apelanta a criticat interpretarea dată în primă instanţă, cu privire la modalitatea dobândirii 
dreptului de proprietate asupra Bisericii [...] de către parohia reclamantă, dispoziţiilor art. 170, art. 
178 şi art. 181 din Statutul aprobat prin H.G. nr. 53/2008. S-a arătat că tribunalul a constatat că 
lăcaşul de cult este destinat cultului religios şi că prin sfinţirea lui a dobândit caracterul de bun 
sacru, inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil, caracter în virtutea căruia ,,nu este permis nici unei 
persoane fizice sau juridice, cu excepţia persoanei juridice corespunzătoare din ierarhia 
bisericească, să deţină vreun drept de proprietate asupra unui astfel de imobil, independent de 
provenienţa fondurilor băneşti’’, ,,persoanele fizice sau juridice care au contribuit la edificarea 
lăcaşului de cult neputând avea decât calitatea de ctitori, iar nu de proprietari/coproprietari’’. 

Apelanta a arătat că interpretarea corectă dată textului art. 170 alin. 1-11 din Statutul aprobat 
prin H.G. nr. 53/2008 confirmă faptul că nu toate lăcaşurile de cult sunt considerate a fi bunuri 
sacre, ci doar cele care fac parte din patrimoniul bisericesc; mai mult, în raport de dispoziţiile art. 27 
alin. 2 din Legea nr. 489/2006, nici bunurile sacre din acest patrimoniu nu sunt toate 
imprescriptibile şi insesizabile, ci doar cele dobândite cu titlu. 

Prin urmare, susţine apelanta, instanţa de fond nu putea stabili că biserica [...] edificată în 
baza autorizaţiei de construire emise la 19.07.1994 constituia o ,,biserică parohială’’, care prin 
,,sfinţirea’’ operată în luna august 2010 ar fi intrat de drept în patrimoniul Bisericii Ortodoxe 
Române (sfinţirea neavând decât semnificaţia trecerii lăcaşului de cult în patrimoniul spiritual, iar 
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nu în sens laic, în patrimoniul juridic al cultului, privit ca universalitate a drepturilor şi obligaţiilor 
în legătură cu bunurile deţinute). 

S-a solicitat să se constate că, de altfel, nu există nici o prevedere care să interzică deţinerea, 
de către o persoană juridică de drept privat, a unei construcţii având destinaţia de lăcaş de cult. 

În referire la cel de-al doilea bun revendicat – Oficiul parohial identificat cu nr. cadastral 
[...], intabulat în cartea funciară [...] Constanţa – apelanta a arătat că în mod greşit s-a reţinut de 
către judecătorul fondului că acesta ar avea caracter de bun accesoriu edificiului lăcaşului de cult, 
aplicându-i automat regimul juridic al celui din urmă (cu toate că în acest caz nu s-a procedat la 
sfinţirea clădirii). S-a făcut trimitere la definiţia dată prin art. 546 alin 1 NCC bunului accesoriu şi s-
a arătat că din acest punct de vedere, clădirea ,,Oficiului parohial’’ este una distinctă de cea a 
Bisericii [...], având o existenţă proprie şi nefiind afectat ,,întrebuinţării economice’’ a bisericii, ci 
activităţilor cu caracter administrativ ale asociaţiei, activităţilor de întrajutorare, fără scop lucrativ, 
derulate de pârâtă pentru copiii cu dizabilităţi. 

4. Criticile apelantei au vizat, în egală măsură, argumentele instanţei de fond cu privire la 
inexistenţa vreunui titlu al Asociaţiei ,,[...]’’ asupra construcţiilor revendicate şi la irelevanţa 
intabulării dreptului său de proprietate. S-a făcut referire la existenţa autorizaţiei de construire şi la 
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, pentru ambele imobile şi s-a susţinut că instanţa 
nu putea ignora efectele juridice create de aceste înscrisuri (constitutive de drepturi), anume, 
dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului astfel construit în patrimoniul beneficiarului 
lor – art. 36 alin. 1 din Legea nr. 7/1996. 
 S-a arătat că pârâta nu a înţeles să se prevaleze de caracterul constitutiv de drepturi al 
intabulării, ci de efectele juridice ale înscrisurilor menţionate şi care, necontestate sub aspectul 
legalităţii, au stat la baza intabulării, fiind opozabile faţă de terţi; de altfel, legalitatea înscrierii în 
cartea funciară a dreptului în favoarea asociaţiei pârâte a fost supus verificării instanţelor 
judecătoreşti. 

5. Criticile apelantei s-au referit şi la modul în care tribunalul a dezlegat acţiunea în 
revendicare imobiliară, pe considerentele mai sus expuse, referitoare la inexistenţa vreunui drept 
constatat anterior în favoarea reclamantei, cât şi pentru faptul că doar una dintre părţi (în speţă, 
asociaţia pârâtă) prezintă titluri în procedura comparării lor. S-a mai apreciat că dacă nu se acorda 
valenţa de titlu de proprietate autorizaţiilor de construire şi proceselor-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, instanţa de fond urma să evalueze natura posesiei exercitate asupra imobilelor 
revendicate şi să dea prevalenţă, pentru imobilul oficiu parohial, prezumţiei relative de proprietate 
de care se bucură pârâtul posesor – acţiunea în revendicare faţă de acest bun imobil urmând a fi 
respinsă. 
 Apelanta a arătat că la data promovării căii de atac, imobilul Biserică [...] în stil 
maramureşean nu se mai află în posesia asociaţiei pârâte, urmare rezoluţiei date la 13.03.2013 în 
dosarul penal nr. 4464/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi în cadrul căruia 
asociaţia a fost evacuată în fapt din acest imobil. Această rezoluţie nu a fost comunicată Asociaţiei 
,,[...]’’, neavând de altfel calitate de parte în procesul penal; prin acest act s-a permis 
reprezentanţilor Arhiepiscopiei Tomisului să pătrundă în incinta lăcaşului de cult, pentru 
îndeplinirea activităţilor liturgice. 
 În raport de toate aceste considerente, apelata pârâtă a solicitat admiterea căii de atac şi 
schimbarea în tot a hotărârii atacate, în sensul respingerii acţiunii reclamantei, ca nefondată. 
 

III. Întâmpinarea intimatei reclamante. Răspunsul la excepţiile şi apărările evocate. 
 Parohia ,,[...]’’ a arătat că prin invocarea în apel a lipsei capacităţii sale de folosinţă se 
încalcă prevederile art. 478 cod proc. civilă, fiind formulate direct în apel apărări noi, în condiţiile 
în care prin răspunsul la interogatoriu s-a făcut trimitere la actele constitutive ale acestei entităţi. 
 Intimata reclamantă a dezvoltat aspectele referitoare la modalitatea sa de constituire, prin 
trimitere la înscrisurile depuse şi la interpretarea ce decurge din prevederile art. 44 teza 1 din 
Statutul BOR aprobat prin Decretul nr. 233/1949. 
 S-a solicitat să se înlăture criticile legate de pretinsa acordare în primă instanţă a mai mult 
decât s-a cerut, pentru că prin încheierea din 29.10.2014 a Tribunalului Constanţa s-a tranşat asupra 
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chestiunii calificării acţiunii. Cererea în constatarea dreptului de proprietate al parohiei reclamante 
s-a constituit într-o componentă necesară acţiunii în revendicare, pentru a se asigura compararea 
titlurilor, nefiind promovată ca o solicitare de sine stătătoare, care nu ar fi avut, singură, sorţi de 
izbândă. Reclamanta a cerut astfel să se constate că a dobândit dreptul real asupra acestor imobile 
printr-un mod originar, iar ulterior aceste statuări să se procedeze la compararea titlurilor părţilor. 
 Intimata a relevat că îşi însuşeşte, ca temeinică şi conformă legii, motivaţia primei instanţe 
referitoare la modul de dobândire a dreptului de proprietate; dreptul real asupra edificiului lăcaşului 
de cult a fost dobândit la data sfinţirii bisericii, prin Hrisovul datat 01.08.2010 semnat de 
reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului, iar nu la data obţinerii autorizaţiei de construire. Art. 181 
din statut a fost explicitat prin prevederile art. 170 alin. 2 şi prin Regulamentul pentru administrarea 
averilor bisericeşti întocmit de IPS Justinian în anul 1950, care statuează faptul că un bun care este 
sfinţit este sacru, iar un bun sacru nu poate fi decât proprietatea exclusivă a bisericii. 
 Cu privire la Oficiul parohial, intimata reclamantă a solicitat să se constate că în mod corect 
prima instanţă i-a reţinut natura de bun accesoriu, astfel cum rezultă din schiţa cadastrală; cu această 
titulatură a fost înscris imobilul în autorizaţia de construire, în condiţiile în care însăşi apelanta 
indicase prin propriul statut de constituire că are ca obiectiv ,,construirea unui complex amplasat în 
imediata apropiere a bisericii, care să cuprindă cantina săracilor cu o masă gratuită zilnic, cabinet 
medical cu medicamente gratuite pentru cei nevoiaşi, spaţii pentru cazarea celor fără adăpost, a 
copiilor orfani şi a personalului de cult, spaţii destinate bibliotecii de specialitate şi săli pentru 
catehizarea copiilor şi tinerilor’’. S-a apreciat că din această perspectivă sunt incidente dispoziţiile 
art. 178 din Statutul de organizare şi funcţionare al BOR, unde se dă definiţia anexelor lăcaşului de 
cult (între care şi aşezămintele cu caracter social filantropic). 
 S-a solicitat deopotrivă să nu se reţină relevanţa, pentru acest litigiu, a soluţiilor pronunţate 
în plângerile Arhiepiscopiei împotriva încheierilor de carte funciară nr. [...]/17.05.2013 şi nr. 
[...]/17.05.2013, câtă vreme prin acele procese nu s-a judecat fondul dreptului. 

Ambele părţi au depus înscrisuri odată cu apelul, respectiv cu întâmpinarea, Asociaţia 
apelantă depunând la 04.05.2015 răspuns la întâmpinare. A fost administrată proba testimonială, 
declaraţiile martorilor propuşi de ambele părţi fiind consemnate în dosar. 

 
IV. Considerentele instanţei de apel 
 Speţa de faţă ridică, prin complexitatea ei, o serie de probleme punctuale referitoare la 

modurile consacrate prin lege de dobândire a dreptului de proprietate, cât şi la mijloacele procesuale 
- puse la dispoziţia titularului dreptului - de a-l invoca şi valorifica, în raport de terţe persoane. 

Abordarea lor este însă subordonată rezolvării prevalente a apărărilor cu caracter dirimant, 
care din perspectiva art. 245 cod proc. civilă exclud punerea în discuţie a fondului raportului 
litigios, pentru că vizează încălcarea unor norme de ordine publică. 

O excepţie de această natură a fost evocată prin întâmpinare şi s-a referit la inadmisibilitatea 
formulării, în calea de atac a apelului, a excepţiei lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantei 
Parohia ,,[...]’’ faţă de dispoziţiile art. 478 (alin. 2) cod proc. civilă, potrivit cu care 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. 

S-a susţinut, astfel, că nu mai putea fi primită această apărare, de vreme ce pârâta nu a 
evocat-o în faţa instanţei de fond. 

Această critică urmează însă a fi înlăturată în raport de dispoziţiile art. 56 alin. 1 cod proc. 
civilă, care stabilesc că poate fi parte în proces orice persoană care are folosinţa drepturilor civile, 
dar şi de cele ale alin. 3, care prevăd explicit că lipsa capacităţii procesuale de folosinţă va putea fi 
invocată în orice stare a procesului, actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de 
folosinţă fiind lovite de nulitate. 

Prin natura ei, excepţia ridicată este una absolută, pentru că urmăreşte apărarea unei norme 
de ordine publică (anume, validitatea actelor procedurale efectuate şi obstrucţionarea legală a 
producerii lor de către entităţi lipsite de capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii), împrejurare în 
raport de care partea interesată o poate invoca în orice stare a procesului, iar judecătorul este dator a 
o verifica independent de etapa judecăţii în care se află. 
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Nu este, prin urmare, incident textul art. 478 alin. 2 cod proc. civilă, în condiţiile în care 
există reglementată excepţia de la regula consacrată prin acest text prin înseşi dispoziţiile art. 247 
alin. 1 cod proc. civilă, instanţa fiind la rândul său îndrituită să verifice temeinicia excepţiilor de 
procedură, conform art. 248 alin. 1 cod proc. civilă, mai înainte de orice cercetare pe fond a cauzei. 

În apel se va evalua aşadar această excepţie preliminară, vizând lipsa capacităţii procesuale 
de folosinţă a parohiei reclamante, pornind de la împrejurarea că înscrisurile depuse în primă 
instanţă exclud aplicarea noului Statut al Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin H.G. nr. 
53/2008, intrat în vigoare începând cu 22.01.2008 – această entitate reclamantă având capacitate de 
folosinţă şi fiind creată sub imperiul Decretului nr. 233/1949. 

 Astfel, prin adresa nr. 3/22.01.1998 a Societăţii Filantropice ,,[...]’’ din Constanţa, înaintate 
Arhiepiscopiei Tomisului, se comunică forului eparhial finalizarea lucrărilor de construcţie pentru 
Biserica ,,[...]’’ şi deschiderea oficială în data de 9.11.1997, solicitându-se totodată ,,înscrierea 
unităţii de cult cu hramul menţionat, precum şi a bunurilor acesteia, în patrimoniul Eparhiei 
Tomisului, adică al Bisericii Ortodoxe Române’’, ,,fără sector, prevăzută cu posturile necesare de 
funcţionare în statul de personal: preot, cântăreţ, clopotar’’. Ca preot paroh a fost propus preotul 
[...]. 

Urmare acestei solicitări se întocmeşte, de către Consilierul economic al Arhiepiscopiei, 
referatul nr. 89/23.01.1998, în vederea obţinerii aprobării asupra acestei cereri, nota arătând că 
preotul paroh urmează să se ocupe şi de gestiunea bisericii (,,asemenea tuturor parohiilor din 
Eparhie’’), toate obiectele procurate din cadrul unităţii de cult, ca şi chitanţierele utilizate urmând a 
fi achiziţionate de la protoierie. 

Viza olografă asupra acestei cereri este de aprobare a înscrierii în statul de unităţi parohiale a 
acesteia noi – Parohia ,,[...]’’ Constanţa – cu un număr de patru posturi, dintre care unul de preot, 
iar la 11.02.1998 se aprobă, în cadrul aceleiaşi cereri, numirea ca preot paroh începând cu 
01.01.1998. 

Motivaţia acestei vize se regăseşte în adresa nr. 89/16.02.1998 a Arhiepiscopiei Tomisului 
către Secretariatul de Stat pentru Culte, în care se arată că la 11.02.1998 a avut loc şedinţa 
Permanenţei Consiliului Eparhial, iar prin procesul-verbal nr. 231/1998 s-a aprobat înscrierea în 
statul de personal a bisericii cu hramul ,,[...]’’, municipiul Constanţa, ca unitate de sine stătătoare – 
fără sector – cu nr. de unitate … şi cu patru posturi admise. Adresa Arhiepiscopiei solicita forului 
adresant ,,să ia act de înscrierea acestei unităţi parohiale în statul de personal (…) începând cu data 
de 1 ianuarie 1998’’. 

Prima viză depusă pe referatul Consilierului economic al Arhiepiscopiei Tomisului cuprinde 
menţiunea - radiată - a aprobării înfiinţării acestei parohii; termenul modificat, consemnat în 
continuare este ,,înscrierea’’, ceea ce denotă faptul că entitatea decidentă a admis că noţiunea de 
înfiinţare este concordantă cazului prevăzut de art. 44 teza 1 din Decretul nr. 233/1949 (în vigoare 
la acea dată), adică doar în situaţia constituirii parohiei prin voinţa unui număr de cel puţin 500 
familii la oraşe şi de 400 familii la sate.  

Cea de-a doua noţiune, înscrierea, a fost apreciată ca fiind conformă ipotezei de faţă, adică a 
cererii speciale a unei fundaţii, de constituire a unei parohii după edificarea edificiului de cult, adică 
în teza a doua a art. 44 din decret - ,,Numai în cazuri excepţionale şi la cererea credincioşilor, se vor 
putea admite parohii cu un număr mai mic de credincioşi’’. 

În ambele ipoteze urma să se pronunţe Consiliul eparhial conform art. 46 din Statutul 
aprobat prin Decretul nr. 233/1949, ceea ce în speţă s-a realizat. 

 Autoritatea statului care avea poziţia forului tutelar nu avea, prin urmare, capacitate de 
decizie şi de control asupra actelor organelor componente ale BOR, Secretariatului de Stat pentru 
Culte cerându-i-se să ia act de aceste modificări în statul de personal şi în structura autorităţilor 
bisericeşti. 

Toate celelalte acte întocmite de către preotul [...], după această dată, sunt emise sub egida 
Parohiei ,,[...]’’ şi sunt semnate de acesta în calitate de paroh, ceea ce denotă constituirea, conform 
actului normativ în vigoare, a acestei noi entităţi. 

Prin urmare, argumentele aduse de către apelanta Asociaţia ,,[...]’’ în susţinerea tezei lipsei 
capacităţii procesuale de folosinţă a intimatei reclamante vor fi înlăturate, devreme ce s-a dovedit că 
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noua entitate a dobândit personalitate juridică potrivit art. 28 lit. d din Decretul nr. 31/1954, printr-
un mod aparte stabilit prin lege (înţeleasă în sens larg), anume, prin actul organului stabilit prin 
statutul propriu al BOR, căreia încă prin prevederile Constituţiei din 1948 i se recunoştea natura 
autocefală şi independenţa în organizare şi funcţionare (dar cu reglementare consacrată de stat 
iniţial prin Decretul nr. 233/1949 şi ulterior prin H.G. nr. 53/2008). 

Nu era, aşadar, caz de verificare a existenţei vreunei cereri clasice de înfiinţare a parohiei, 
conform art. 44 teza I din Statutul aprobat prin Decretul nr. 233/1949, depuse de către un anumit 
număr de credincioşi, câtă vreme entitatea a fost constituită în modalitatea amintită, ca fiind ,,fără 
sector’’, adică fără stabilirea unei teritorialităţi definite de credincioşi şi a apartenenţei spirituale a 
comunităţii solicitante. Faţă de natura specifică de organizare şi de caracterul autonom al conducerii 
sinodale al BOR (care a stabilit prin statutul propriu ierarhiile şi competenţa autorităţilor din 
cuprinsul său), excepţia evocată nu se putea susţine pe considerentul inexistenţei unui act oficial de 
constituire a acestei entităţi – devreme ce forul bisericesc statutar nu a negat această împrejurare, ci 
a confirmat crearea noii parohii şi a comunicat-o, spre opozabilitate, Statului.  

Actele ulterioare ale preotului desemnat au fost întocmite sub egida Parohiei [...], fiind 
adresate eparhiei cu această titulatură; personalitatea juridică a parohiei a fost certificată prin 
adeverinţele nr. …/30.03.1999 şi …/27.04.1999 ale eparhiei, în baza cărora noua entitate a fost 
înregistrată la Administraţia financiară, primind cod fiscal şi cont bancar, parohia având ştampilă, 
iar preotul paroh specimen de semnătură, ambele certificate de către Arhiepiscopia Tomisului, în 
vederea legitimării în faţa organelor fiscale. 

În fine, Parohia ,,[...]’’ a încheiat contracte de lucrări, a primit fonduri din partea eparhiei, a 
completat declaraţia de impunere pentru Serviciul public de impozite şi taxe – toate aceste 
înscrisuri, regăsite în vol. I fond, atestând fără putinţă de tăgadă constituirea conform regulilor 
statutare şi, prin urmare, conform legii, a entităţii cu personalitate juridică şi care ulterior şi-a 
exercitat drepturile şi şi-a asumat obligaţii în nume propriu. 

 În egală măsură, nu se putea pune în discuţie de către apelanta pârâtă constituirea parohiei 
sub prevederile statutare aprobate prin H.G. nr. 53/2008 – la momentul intrării în vigoare a acestui 
act normativ parohia funcţionând cu deplină personalitate juridică, după cum s-a arătat în precedent. 

Faţă de toate aceste considerente, excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a 
Parohiei reclamante va fi respinsă, împrejurarea desemnării unui preot paroh venind de altfel în 
sprijinul ideii existenţei unei parohii aprobate, iar nu a unui ,,prim preot al bisericii’, cum se susţine 
în apel pornindu-se de la etimologie, dar nesocotindu-se dispoziţiile art. 41 din Statutul aprobat prin 
Decretul din 1949. 

Cu privire la modul în care intimata reclamantă PAROHIA [...] se legitimează ca titulară a 
dreptului pretins şi la natura demersului judiciar de constatare/ constituire ori valorificare deplină a 
dreptului real, Curtea va reţine următoarele: 

Entitatea reclamantă a iniţiat acţiunea în realizarea dreptului împotriva asociaţiei pârâte, cu 
privire la cele două imobile (biserica [...] şi oficiul parohial), fără a prezenta la dosar un titlu 
constatator al proprietăţii şi care să certifice calitatea sa de titular al dreptului real. 

S-a pretins, încă de la momentul formulării cererii de chemare în judecată, că reclamanta a 
obţinut, la data de 1 august 2010, dreptul de proprietate asupra  imobilelor menţionate, cerând 
deopotrivă înlăturarea pretinsului titlu pe care i l-ar fi putut opune asociaţia pârâtă în legătură cu 
aceste bunuri. Pârâta nu a exhibat un titlu propriu, ci a cerut reclamantei – în aplicarea principiului 
disponibilităţii – să-l numească şi să precizeze temeiurile nulităţii lui (apărările asociaţiei pârâte 
susţinând deopotrivă inadmisibilitatea simplei acţiuni în constatare, lipsite de efectele celei în 
realizare). 

În aceste condiţii reclamanta a depus, la 01.09.2014, o explicitare a demersului său 
procesual, arătând că a înţeles să apeleze la o comparare de titluri pe calea acţiunii în revendicare, 
legitimarea sa ca titular rezultând din lege (,,constatându-se că subscrisa am devenit proprietara 
acestor bunuri în temeiul legii la data de 01.08.2010, respectiv la data de 13.10.2011, când a 
încetat pretinsul drept de proprietate al asociaţiei, titlul nostru de proprietate fiind mai bine 
caracterizat’’). 
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Privită din perspectiva scopului urmărit prin acest demers, acţiunea intimatei reclamante nu 
a îmbrăcat aşadar doar forma simplei acţiuni în constatare, pentru că nu a urmărit doar 
recunoaşterea pe cale judecătorească a existenţei atributelor dreptului de proprietate în patrimoniul 
său, ci a reprezentat o veritabilă acţiune în realizare dublată de o acţiune în constatare declaratorie, 
atât prin invocarea şi opunerea dreptului faţă de entitatea pârâtă, cât şi prin cererea de a fi repus pe 
deplin în exerciţiul dreptului pretins. 

Neavând un instrumentum în certificarea dreptului său, intimata reclamantă a fost obligată să 
solicite mai întâi instanţei să-i constate dreptul, prezentând argumentele pe care s-a sprijinit teza 
dobândirii, la un moment dat, a dreptului real în urma săvârşirii anumitor fapte juridice cărora legea 
le conferea efectul constitutiv de drept. 

Acesta este motivul pentru care parohia reclamantă şi-a completat/modificat (în fapt, şi-a 
explicat) cererea iniţială, formulând şi un petit aparte în temeiul căruia judecătorul să cerceteze şi 
modalitatea în care s-a dobândit sau nu dreptul de proprietate, la momentul amintit (1 august 2010 
pentru clădirea bisericii, 13 oct. 2011 pentru oficiul parohial), pentru ca ulterior acestei statuări să 
fie posibilă evaluarea pretinselor drepturi contrare ale părţilor, pe calea comparării titlurilor. 

În aceste condiţii, judecătorul fondului nu a pronunţat o hotărâre cu încălcarea art. 22 alin. 4 
şi 6 cod proc. civilă 2013, cum susţine apelanta, ci dimpotrivă, s-a pronunţat pe ceea ce i s-a cerut, 
câtă vreme Parohia nu a prezentat titluri recognitive sau constitutive de drepturi cu privire la cele 
două imobile, pe baza cărora să se procedeze, în revendicare, la simpla comparare a efectelor lor 
juridice.  

Pentru a ajunge la concluzia existenţei unui drept real născut/ transmis în patrimoniul 
entităţii reclamante mai înainte de data sesizării instanţei, judecătorul a fost obligat să cerceteze mai 
întâi faptele supuse judecăţii şi legea aplicabilă, spre a deduce că Parohia este, în aplicarea legii, 
titulara dreptului clamat şi că Asociaţia pârâtă nu are, în raport de prevederile legii, un drept mai 
vechi şi opozabil reclamantei.  

Cu toată dificultatea intimatei de a defini natura cererii sale în constatare, Curtea constată că 
ea nu putea primi calificarea uneia constitutive de drepturi – urmând a fi înlăturate în acest sens şi 
criticile apelantei cu privire la posibilitatea reclamantei de a promova o atare acţiune concomitent 
cu cea în revendicare. Acţiunea constitutivă de drepturi urmăreşte, aşa cum de altfel a arătat şi 
apelanta, ,,crearea’’ titlului, recunoaşterea dreptului şi producerea efectelor lui pe viitor, judecătorul 
cauzei fiind chemat ca, prin hotărârea pronunţată, să aplice legea la anumite acte şi fapte invocate în 
cuprinsul cererii. Dreptul pretins este recunoscut şi îşi va produce efectele ex nunc la data rămânerii 
definitive a unei asemenea hotărâri, stabilind aşadar pe viitor o situaţie juridică inexistentă la data 
sesizării instanţei (literatura juridică dând exemplu, într-un asemenea caz, al efectelor hotărârii de 
divorţ, de punere sub interdicţie, al încuviinţării adopţiei etc.). 
 Nu este cazul de faţă, fiindcă deşi parohia a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să i se 
constituie dreptul, în realitate, prin invocarea dobândirii lui la un moment anterior promovării 
cererii de chemare în judecată, ceea ce s-a urmărit prin prezenta acţiune a fost certificarea dreptului 
real şi statuarea definitivă asupra efectelor sale din momentul dobândirii bunurilor în patrimoniu - 
fiind de neadmis o cerere constitutivă de drept prin invocarea preexistenţei lui. 
 Astfel fiind, instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra unei cereri în constatare inadmisibile 
ori care depăşea cadrul sesizării sale, iar aspectele punctuale, legate de exercitarea efectivă a unora 
dintre atributele dreptului real în raport de cele două imobile, urmează să facă obiectul evaluării pe 
fond a pretenţiilor deduse judecăţii. Pe cale de consecinţă, apelul formulat împotriva încheierii din 
29.10.2014, prin care s-a respins excepţia inadmisibilităţii cererii vizând constatarea dreptului, cât şi 
împotriva soluţiei de fond, vizând modalitatea de dezlegare a acestei chestiuni, se dovedeşte a fi 
neîntemeiat. 
 Statuarea asupra naturii cererii în constatare rezolvă, în funcţie de momentul la care 
reclamanta a pretins că a dobândit dreptul, problema următoare, a normei juridice aplicabile actului 
sau faptului care a condus la dobândirea dreptului de proprietate. 
 Art. 3 din Legea nr. 71/2011 prevede că actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, 
săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil (adoptat prin Legea nr. 
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287/2009) nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data 
încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor. 
 Cum asupra unităţii de cult s-a arătat că dreptul de proprietate a intervenit la 01.08.2010, 
odată cu sfinţirea bisericii, iar asupra clădirii definite ca ,,oficiu parohial’’, la 13.10.2011, odată cu 
finalizarea lucrărilor la această construcţie, rezultă că instanţa nu se poate raporta – pentru clădirea 
bisericii – la prevederile Noului Cod civil (aplicat de la 01.10.2011). 
 Or, din această perspectivă, în mod greşit s-a raportat tribunalul la dispoziţiile art. 557 Cod 
civil 2011 în privinţa modalităţii de dobândire a dreptului de proprietate asupra edificiului Bisericii, 
câtă vreme la data evocată – 1 august 2010 – erau încă incidente cele ale vechiului Cod civil 1865. 

Art. 644 cod civil vechi stabilea că proprietatea bunurilor se dobândeşte şi se transmite prin 
succesiune, prin legate, prin convenţie şi prin tradiţiune, iar art. 645 dispunea că proprietatea se mai 
dobândeşte prin accesiune sau incorporaţiune, prin prescripţie, prin lege şi prin ocupaţiune. 

Modalitatea de delimitare a celor două texte induce opţiunea legiuitorului de a trasa o 
graniţă între modurile originare de dobândire a dreptului şi cele derivate (din primul text). 

Sintagma ,,drept de proprietate dobândit prin lege’’ priveşte situaţiile în care prin efectul 
legii se creează dreptul real în patrimoniul unei persoane; este cazul regimului juridic al proprietăţii 
publice, al exproprierii, al constituirii dreptului asupra fondului funciar etc. În aceste cazuri, chiar 
dacă în confimarea acestui drept se interpun acte administrative în executarea legii ori hotărâri 
judecătoreşti, dreptul real este dobândit în virtutea legii şi este apărat de aceasta dacă i se neagă 
conţinutul sau se încalcă prerogativele decurgând din calitatea de proprietar. 

Instanţa de fond a arătat că intimata reclamantă a dobândit dreptul de proprietate asupra 
edificiului bisericii [...] prin efectul H.G. nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru 
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 
50/22.01.2008, act normativ emis în concordanţă cu dispoziţiile art. 108 alin. 2 din Constituţie, în 
executarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. În 
continuare s-a arătat că regimul juridic al edificiului menţionat intră în sfera ,,bunurilor sacre’’ la 
care se referă art. 178 şi 181 din Statutul BOR, astfel încât imediat după sfinţire, clădirea bisericii 
aparţinând acestui rit trece în proprietatea şi folosinţa unităţilor de cult din eparhie. 

Instanţa de fond a conchis că acest mod aparte de dobândire a dreptului de proprietate asupra 
unei biserici de rit ortodox este prevăzut printr-un act cu caracter normativ, opozabil erga omnes 
(Statutul BOR aprobat prin H.G. nr. 53/2008), care legitimează parohia reclamantă ca titulară a 
dreptului de proprietate. 

Această dezlegare a fost combătută în apel, în raport de dispoziţiile art. 8 alin. 1 din Legea 
nr. 489/2006 care recunoaşte caracterul autonom al organizării şi funcţionării cultelor, în baza 
statutelor şi codurilor canonice proprii, dar care nu permite acestora să deroge de la prevederile 
Constituţiei ori ale Codului civil în general, şi cu privire la regimul juridic al dobândirii dreptului de 
proprietate, în particular.  

Cu alte cuvinte, un anumit cult religios nu-şi poate apropria orice bun în considerarea 
prevederilor propriului statut, încălcând ordinea juridică a statului, doar pentru că printr-un act 
normativ a obţinut calitatea de cult recunoscut de stat. 

Instanţa de apel subscrie acestei critici şi apreciază ca inexactă şi inconsistentă trimiterea 
judecătorului fondului la dobândirea dreptului de proprietate asupra edificiului bisericii, prin modul 
în care cultul religios se referă la patrimoniu în propriul statut, precum şi prin faptul că există o 
hotărâre de guvern - care a avut doar rolul recunoaşterii cultului ortodox de către statul român. 

Nu acesta a constituit temeiul legal al dobândirii dreptului de proprietate asupra clădirii 
bisericii, şi nici legea organică (Legea nr. 489/2006 privind regimul general al cultelor), câtă vreme 
cea din urmă nu stabileşte explicit că lăcaşurile de rugăciune şi de serviciu confesional aparţin ope 
legis cultului religios.  

Trebuie menţionat aici faptul că statul, în poziţia neutră afirmată potrivit art. 9 din lege, în 
raport de cultele recunoscute, lasă acestora libertatea de a stabili, prin statutul propriu şi potrivit 
dreptului canonic, care bunuri dobândite devin sacre şi care sunt supuse regimului de drept comun. 
Astfel, art. 27 alin. 1 din Legea nr. 489/2006 (atât în forma iniţială, cât şi ulterior modificărilor şi 
completărilor ulterioare) dispune: ,,Cultele recunoscute şi unităţile lor de cult pot avea şi dobândi, 
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în proprietate sau în administrare, bunuri mobile şi imobile, asupra cărora pot dispune în 
conformitate cu statutele proprii’’. Alin. 2 al aceluiaşi text arată că: ,,Bunurile sacre, respectiv cele 
afectate direct şi exclusiv cultului, stabilite conform statutelor proprii în conformitate cu tradiţia şi 
practicile fiecărui cult, dobândite cu titlu, sunt insesizabile şi imprescriptibile şi pot fi înstrăinate 
doar în condiţiile statutare specifice fiecărui cult’’. 

Prin urmare, nu legea este cea care – spre deosebire de domeniul proprietăţii publice – 
intervine în acest domeniu aparte al proprietăţii private şi decide care sunt bunurile sacre ale 
diferitelor culte religioase recunoscute; în măsura în care sunt dobândite cu titlu, bunurile pot fi 
gestionate ori valorificate în condiţiile statutare; statul doar a stabilit (pentru evitarea conflictelor 
particulare în legătură cu aceste bunuri, mobile sau imbile, sacre ori supuse dreptului comun) că în 
măsura în care ele au intrat legal în patrimoniul unui cult, nu mai pot face obiectul revendicării 
ulterioare - art. 31 alin. 1 din Legea nr. 489/2006. 

În speţă, modalitatea de dobândire a dreptului de proprietate asupra edificiului Bisericii [...] 
a fost acela al tradiţiunii consacrate prin art. 644 cod civil 1865. Deşi puţin uzitată în practica 
juridică în privinţa dobândirii dreptului de proprietate, această instituţie de drept civil  îşi găseşte 
transpunerea în litigiu, prin elementele care o configurează; ea marchează, în cele mai multe cazuri, 
modalitatea prin care un lăcaş de cult (edificat prin efortul comunităţii locale ori al unei alte 
persoane juridice de drept privat) este ulterior afectat  patrimoniului cultului căruia i-a fost destinat. 

Aşa cum relevă doctrina, tradiţiunea constituie un mod distinct de dobândire a dreptului de 
proprietate privată prin simplul fapt al remiterii bunului (Valeriu Stoica - ,,Drept civil. Drepturile 
reale principale. vol II’’ – Ed. Humanitas, pag. 228). Unii autori au făcut distincţie între remiterea 
materială şi cea ideală (pentru ultima ipoteză fiind dată cu titlu de exemplu remiterea cheilor unei 
case), însă s-a apreciat că o asemenea disociere nu este necesară faţă de izvorul acestei instituţii 
(regăsit în dreptul roman) şi în absenţa unei prevederi speciale a legii, în acest sens. 

Doctrinar s-a arătat că tradiţiunea este un mod de transmitere derivat al dreptului de 
proprietate, care implică nu doar faptul remiterii bunului, ci şi o convenţie de transmisiune a 
proprietăţii. ,,Numai această convenţie este lămuritoare în legătură cu elementul subiectiv pe care îl 
va avea cel care a primit bunul: acesta poate să fie posesor, având animus sibi habendi, sau un 
detentor precar, având animus detinendi’’ – op. cit. pag. 228.  

S-a susţinut că valoarea juridică atribuită în dreptul roman simplei predări a bunului s-a 
estompat, în condiţiile în care dreptul contemporan conferă convenţiei, iar nu predării efective, rolul 
de act juridic care transferă dreptul (Corneliu Bârsan - ,,Drept civil. Drepturile reale principale’’, 
Ed. All Beck, 2001, pag. 309). Cu toate acestea, atât Codul civil 1865, cât şi cel intrat în vigoare la 
01.10.2011 menţin această modalitate de transmisiune a dreptului, iar câtă vreme trăsăturile juridice 
ale acestei instituţii se confirmă în situaţii speciale, diferite de ipoteza darului manual sau a titlurilor 
valorice (ca exemple uzuale relevate în doctrină), ele trebuie recunoscute şi aplicate distinct de orice 
altă modalitate de dobândire a dreptului real – legea, prescripţia, ocupaţiunea, accesiunea etc. 

Dobândirea prin tradiţiune a unui bun destinat cultului religios şi care prin dispoziţiile 
statutare devine sacru, insesizabil şi imprescriptibil, scos de sub regimul normal al revendicării şi al 
transmisiunii patrimoniale, nu este singura modalitate de constituire a patrimoniului unui cult. 
Donaţia prin act autentic, darul manual, vânzarea sau cesiunea dreptului în beneficiul cultului, 
clauza testamentară etc. sunt tot atâtea modalităţi licite de dobândire a bunurilor mobile şi imobile 
de către cultele religioase, ele intrând în sfera de aplicare a art. 27 şi urm. din Legea 489/2006. 

Însă, în acest domeniu aparte, tradiţiunea reprezintă o formă de apropriere, cu rădăcini 
arhaice, dar la fel de actuală ca şi celelalte moduri consacrate prin legislaţia modernă, de dobândire 
a bunurilor destinate exercitării cultului. Ea înglobează în acest caz atât convenţia de atribuire a 
dreptului asupra bunului (decurgând din acordul iniţial dat de eparhie pentru alegerea locului şi 
poziţionarea viitorului edificiu, pentru ridicarea bisericii cu respectarea anumitor planuri de 
construcţie specifice dogmei, pentru desemnarea unui preot şi pentru preluarea ei în patrimoniul 
cultului), cât şi elementul faptic al predării efective a bunului – şi care în ritualul ortodox îmbracă 
forma exteriorizată a sfinţirii lui, adică arogarea de la acel moment a dreptului cultului asupra 
bunului şi stabilirea sacralităţii lui. 
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Or, toate aceste elemente se regăsesc în ansamblul probatoriu al cauzei – începând cu 
acordul dat de arhiepiscopie asupra proiectului iniţiat de fondatorii asociaţiei şi relevat prin 
declaraţiile de martori, cât şi de sprijinul ulterior asigurat de eparhie în conturarea şi finalizarea 
acestui proiect; obţinerea amplasamentului viitoarei construcţii, prin act al administraţiei publice, 
care a cedat cu titlu gratuit folosinţa terenului; subscripţia publică de fonduri, inclusiv din partea 
Arhiepiscopiei Tomisului; desemnarea unui preot paroh şi constituirea parohiei în modalitatea 
amintită; raportarea fiscală la patrimoniul bisericesc şi relevarea, în faţa autorităţilor statutului, a 
apartenenţei acestei clădiri la acest regim juridic, chiar mai înainte de preluarea ei efectivă de către 
cult; cererea explicită a asociaţiei pârâte de oficiere a slujbei religioase de preluare a aşezământului 
bisericesc şi stabilirea după canoane a unui hram; înzestrarea, după edificare, a acestui edificiu, cu 
bunuri destinate exerciţiului cultului ortodox şi organizarea serviciului confesional. 

Însuşi Statutul constitutiv al Asociaţiei ,,[...]’’ prevedea, la pct. 4.2. lit. a, că principalul scop 
al entităţii constă în edificarea unei biserici ortodoxe din lemn, destinate cultului, potrivit 
canoanelor ş prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române; că preotul slujitor şi personalul 
de cult va fi numit de către Arhiepiscopia Tomisului Constanţa, cu respectarea legilor BOR, la 
propunerea Consiliului director al asociaţiei.  

În aceste condiţii, clădirea bisericii [...], construite în stil maramureşean, care nu a fost 
destinată în niciun moment unui scop cultural artistic (muzeu, prezentare de spectacole, expoziţii de 
artă plastică), s-a constituit de la început ca un bun imobil ce va fi deservit cultului ortodox, cu 
scopul spiritual filantropic declarat de asociaţia pârâtă, de a asigura în principal apropierea tinerilor 
de religie şi de valorile ei. 

Din această perspectivă, trimiterea făcută în primă instanţă la canoanele ortodoxe şi la 
sfinţirea bunului imobil, cu consecinţa dobândirii proprietăţii, în temeiul Statutului adoptat prin 
hotărâre de guvern, este neavenită – chiar dacă art. 557 din Noul Cod civil (a cărui aplicare a 
dispus-o instanţa de fond) arată în prezent că proprietatea se mai poate dobândi, în cazurile 
prevăzute de lege, şi prin efectul unui act administrativ.  

Fără a intra în detaliu, hotărârea de guvern emisă în 2008 nu se înscria în sfera actelor 
constitutive de drepturi, efectele sale urmărind un cu totul alt scop – anume, legitimarea cultului 
ortodox ca fiind recunoscut de stat, confirmarea legală a conformităţii canoanelor şi regulilor BOR 
cu imperativele  de securitate publică, ordine, sănătate şi morală publică, precum şi cu cerinţa 
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Împrejurarea că ridicarea acestui edificiu a fost realizată în baza autorizaţiei de construire nr. 
697/19.07.1997, lucrarea fiind finalizată conform procesului-verbal de recepţie nr. 985/22.09.2006, 
nu va fi găsită ca întemeiată sub aspectul dreptului pretins de către parohia intimată, fiindcă toate 
considerentele menţionate nu exclud ideea dobândirii ope legis, de la momentul finalizării 
construcţiei, a dreptului de proprietate al asociaţiei asupra acestui bun. 

 Ceea ce avea relevanţă era existenţa ori inexistenţa dobândirii de către parohia reclamantă a 
dreptului real derivat asupra aceluiaşi bun; or, după cum s-a arătat, această operaţiune a avut loc în 
condiţiile tradiţiunii, prin cererea din 26.07.2010 a membrilor consilieri ai asociaţiei şi ai preotului 
paroh de la acea dată, desemnat la propunerea asociaţiei pârâte, către arhiepiscopie, de preluare 
conform canoanelor a unităţii de cult, ca lăcaş sfânt – la acea dată fiind în vigoare noul Statut BOR.  

Este real că nu există nicio dispoziţie expresă prin care să se interzică deţinerea în 
proprietate, de către o entitate laică, a unui unităţi de cult, însă interdicţia este implicită prin modul 
în care statul se delimitează echidistant de organizarea şi funcţionarea cultelor recunoscute, 
afirmând totodată prin lege organică dreptul acestora de a determina caracterul sacru al bunurilor 
care deservesc practicarea lui. Prin urmare, dacă statutul unui cult recunoscut nu conferă lăcaşului 
de cult natura de bun ,,sacru’’, statul nu intervine şi nu legiferează, statuând contrariul; dacă însă 
statutul cultului relevă această natură, definirea lui ca bun sacru atrage protecţia statului în condiţiile 
art. 27 alin. 2 şi art. 31 din Legea nr. 289/2006.  

Or, în speţă, aşa cum s-a arătat, edificiul bisericii [...] a fost dobândit în patrimoniul 
bisericesc ortodox conform art. 644 cod civil 1865, într-un mod licit, fiind clasificat ca ,,bun sacru’’ 
în raport de dogma şi de tradiţiile cultului, fiind aşadar exclusă coproprietatea, exercitarea a doar 
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unora dintre prerogativele dreptului sau păstrarea vreunui beneficiu patrimonial de către apelanta 
pârâtă, în legătură cu acest imobil. 

Faţă de toate aceste considerente, se va constata că sunt corecte argumentele apelantei 
privind netemeinicia motivaţiei primei instanţe cu privire la modalitatea în care acest bun imobil a 
intrat în patrimoniul parohiei reclamante; în egală măsură, însă, dezlegarea referitoare la dobândirea 
de către parohia reclamantă a dreptului real este corectă, împrejurare faţă de care nu se impune – 
pentru edificiul menţionat – reformarea soluţiei. 

Argumentele relevate în legătură cu modalitatea de constituire a dreptului real şi cu 
momentul dobândirii proprietăţii asupra edificiului Biserica [...] nu pot fi, însă, transpuse în aceeaşi 
măsură asupra clădirii denumite ,,Oficiu parohial’’, intabulate sub nr. [...] a UAT Constanţa. 

Aceasta a beneficiat de autorizaţie de construire distinctă de cea a lăcaşului de cult, fiind 
finalizată conform procesului-verbal de recepţie nr. 876/13.10.2011 – aşadar, după preluarea prin 
efectul tradiţiunii a clădirii bisericii de către parohia reclamantă.  

Or, faţă de dispoziţiile art. 55 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 r., cu modificările şi completările 
existente la data emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dreptul de 
proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a unei documentaţii cadastrale. 

Instanţa de fond a reţinut că reclamanta a dobândit şi asupra acestei clădiri un drept de 
proprietate în virtutea art. 178 din statutul bisericesc, ca ,,anexă a lăcaşului de cult’’, fiind un 
aşezământ cu caracter social-filantropic; acest caracter accesoriu a exclus cerinţa ,,sfinţirii’’, dar din 
perspectiva obiectivului asociaţiei pârâte, clădirea în care s-au derulat activităţi pentru copii şi tineri 
cu dizabilităţi nu putea fi – în opinia tribunalului – sustrasă regimului juridic al edificiului bisericesc 
lângă care a fost construită. 

Aceste considerente urmează a fi considerate ca nelegale, pentru că nu explică juridic 
modalitatea de transmitere, în temeiul legii, a dreptului de proprietate asupra unei construcţii care 
nu a intrat în circuitul ecleziastic, ci doar a fost ridicată în proximitatea unei biserici. Dispoziţiile 
art. 170 din Statutul Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin H.G. nr. 53/2008, disting ele înseşi 
între bunurile ,,sacre’’ şi cele ,,comune’’ care compun patrimoniul bisericesc, însă din punct de 
vedere al regimului juridic, consacrarea acestor categorii potrivit regulilor acestui cult depinde de 
modalitatea în care cel din urmă a dobândit respectivele bunuri.  

Împrejurarea că biserica ortodoxă are la rândul ei un rol social filantropic în raport cu 
anumite categorii defavorizate nu prezumă cedarea dreptului asupra acestei construcţii la data 
finalizării ei în patrimoniul parohiei, cum a pretins intimata, prin simpla raportare la dispoziţiile din 
art. 181 al statutului BOR – doar pentru că în clădirea denumită iniţial, conform planurilor 
arhitectonice şi a celor urbanistice, ,,oficiu parohial’’, Asociaţia apelantă a înţeles să desfăşoare 
activităţi filantropice şi sociale pentru copiii cu dizabilităţi, pentru cei pauperi şi pentru tinerii lipsiţi 
de resurse financiare, în acord cu scopurile relevate în propriul său Statut constitutiv. 

Fără a relua aspectele legate de modalitatea legală în care un cult recunoscut îşi poate 
apropria bunuri (fiind contrar ordinii publice să se admită că, prin simpla oficiere a unor ritualuri, 
altminteri conforme cultului, s-ar putea obţine contra legem proprietatea oricărui edificiu de pe 
teritoriul statului), instanţa de apel va reţine că teza proximităţii acestui imobil faţă de cel al bisericii 
în sine, îmbrăţişată în primă instanţă, este lipsită de suport legal. Nu are nici o relevanţă faptul că 
acest aşezământ a fost gândit iniţial ca un complex de activităţi ecleziastice şi sociale, după cum din 
punct de vedere juridic nu producea nici un efect titulatura dată iniţial acestei din urmă construcţii 
(,,oficiu parohial’’), care ar fi creat ideea joncţiunii de utilitate date celor două edificii. În absenţa 
oricărui act juridic ulterior edificării lui, menit să releve neechivoc acordul apelantei pârâte pentru 
operarea transferului vreunui drept născut în legătură cu clădirea menţionată, tribunalul nu putea să 
aplice doar dispoziţiile art. 178 din Statutul BOR, spre a constitui şi recunoaşte dreptul în 
patrimoniul reclamantei.  

În acelaşi context, instanţa de apel va reţine că niciun act material săvârşit după finalizarea 
acestei construcţii şi încheierea procesului-verbal de recepţie nu induce acelaşi regim juridic ca şi 
cel al corpului bisericii, pentru că declaraţiile martorilor confirmă derularea – în incinta acestui 
imobil denumit centru de zi – a unor activităţi sociale (de dobândire şi perfecţionare a abilităţilor 
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copiilor cu deficienţe, inclusiv a celor de vorbire şi a celor motrice). Antrenarea preotului paroh al 
Bisericii ,,[...]’’ în activităţile de catehizare a tinerilor ori de îndrumare a celor religioase desfăşurate 
cu profesorii şi cu părinţii în acest spaţiu (inclusiv prin sponsorizările unor terţe persoane din 
străinătate) nu este de natură să modifice regimul juridic al acestui bun imobil, el aflându-se aşadar 
în afara domeniului bisericesc clamat de către intimata reclamantă.  

Pe cale de consecinţă, soluţia pronunţată în primă instanţă urmează a fi schimbată, cât 
priveşte acest bun imobil, parohia reclamantă neavând nici un drept de proprietate născut ori 
transmis în vreuna din modalităţile prevăzute de Codul civil 2011 şi în temeiul căruia să triumfe 
în acţiunea în revendicare. 

În raport de considerentele expuse şi faţă de dispoziţiile art. 480 alin. 1 cod proc. civilă, se 
va admite apelul formulat de apelanta pârâtă [...] împotriva sentinţei civile nr. 335/18.02.2015 şi se 
va schimba în parte hotărârea atacată, în sensul respingerii acţiunii reclamantei PAROHIA [...], în 
constatare a dreptului şi în revendicare, cu privire la imobilul „oficiu parohial D+P+M, sediul 
social-administrativ”, situat în mun. Constanţa, …, având număr cadastral [...], înscris în cartea 
funciară [...] a UAT Constanţa. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale hotărârii apelate, respectiv, cât priveşte imobilul cu 
număr cadastral [...] (Biserica [...]). 

Decizia civilă nr. 110/C/12.10.2015 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 

4. Superficie. Condiții de constituire. Teren proprietatea unei persoane 
fizice, drept intabulat în Cartea funciară. Preluare abuzivă de către stat a 
terenului şi atribuirea acestuia unei societăți economice de stat din turism în 
vederea edificării unui complex hotelier anterior anului 1990. Raporturile dintre 
proprietarul terenului şi societatea comercială constituită în urma privatizării 
societății economice de stat. Lipsă acord proprietar teren la constituirea 
dreptului de superficie. Lipsă de opoziție manifestată la realizarea construcției. 
Efecte.  

 
Potrivit art. 492 Cod civil: „Orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra 

pământului sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui teren cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, 
până ce se dovedeşte din contră”. Aceasta înseamnă că textul art. 492 Cod civil instituie o prezumţie 
relativă cu privire la cuprinderea în dreptul proprietarului terenului, a construcţiilor, plantaţiilor sau 
lucrărilor, însă cu putinţa de a se dovedi contrariul. Or a dovedi contrariul reprezintă a dovedi tocmai 
dreptul de superficie.  

Stabilirea printr-o hotărâre judecătorească a unui drept de folosinţă asupra terenului proprietatea 
unui terţ nu poate fi echivalată nici cu o expropriere în fapt şi nici cu o reglementare a folosirii bunului, dar 
are semnificaţia unei „ingerinţe” legate de prima frază a primului alineat al art. 1 din Protocolul nr. 1 la 
Convenţie. Conform jurisprudenţei constante  (echivalată de C.E.D.O. cu prevederea ingerinţei „în lege”), 
în sistemul de drept românesc, dreptul de superficie nu se poate naşte decât din lege, prescripţie achizitivă, 
legat sau acordul părţilor, iar simplul fapt de a ridica construcţii pe terenul altuia nu ar putea duce la 
constituirea unui drept de superficie pe terenul altuia, în lipsa unuia din cele patru elemente menţionate 
anterior (C.E.D.O., Bock şi Palade contra României, hotărârea din 15 februarie 2007, cererea nr. 
21740/2002, par. 63). 

Prin urmare, pentru constituirea unui drept de superficie se cere, în primul rând, dovedirea 
edificării unei construcţii de către o persoană pe terenul altuia pe cheltuiala sa proprie, în scopul dobândirii 
unui drept de proprietate asupra construcţiei, iar în al doilea rând este necesar să se dovedească existenţa 
unei dispoziţii legale, a unui testament, a îndeplinirii condiţiilor uzucapiunii sau a unei convenţii încheiate 
cu proprietarul terenului, în virtutea căreia se recunoaşte dreptul de folosinţă al proprietarului construcţiei 
asupra terenului cocontractantului. 

 
 



 

 26 

Art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO 
Art. 408 Cod civil 

CEDO – Cauza Bock şi Palade contra României (15.02.2007) 
 
 Prin decizia civilă nr. 5788 pronunţată la 12 decembrie 2013 Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a respins ca nefondat recursul formulat de reclamanţii [...], [...], [...], [...], [...], Parohia 
Ortodoxă [...] şi intervenienta [...]. 
 Au fost admise recursurile formulate de pârâta [...] şi intervenienta S.C. Complex Hotelier 
[...] S.A. şi s-a casat în parte decizia civilă nr. 23/C pronunţată la 4 martie 2013 a Curţii de Apel 
Constanţa, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe numai în ceea ce priveşte apelul 
declarat de intervenienta S.C. Complex Hotelier [...] S.A. Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale 
deciziei recurate. 
 Pentru a pronunţa această soluţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în referire la recursurile 
formulate de pârâtă şi de intervenienta S.C. Complex Hotelier [...] S.A. a reţinut că acestea sunt 
fondate sub aspectul criticilor ce vizau problemele de drept referitoare la recunoaşterea calităţii 
intervenientei de proprietară a construcţiilor edificate pe terenul proprietatea tabulară a pârâtei şi de 
titulară a unui drept de folosinţă pe terenul aferent acestor construcţii, altfel supus, cu privire la 
dobândirea unui drept de superficie în raport cu proprietarul tabular, pârâta [...]. 
 A reţinut instanţa de recurs că sistemul de publicitate imobiliară prin cărţi funciare nu 
permite deschiderea unei cărţi funciare distincte care să aibă ca obiect doar construcţia, şi nici nu se 
poate înscrie ca proprietar al construcţiei, în cartea funciară a terenului pe care aceasta este 
edificată, o altă persoană decât proprietarul terenului. 
 În materia dreptului de proprietate privată, singura situaţie în care dreptul de proprietate 
asupra construcţiei poate fi întabulat în mod separat în favoarea altei persoane decât proprietarul 
terenului este aceea a înscrierii dreptului de superficie, caz în care, potrivit art. 94 alin. 1 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat 
prin Ordinul nr. 633/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, dreptul de superficie se înscrie în partea C a cărţii funciare a terenului, cu deschiderea 
concomitentă a unei noi cărţi funciare a corpului de superficie, în care superficia este înscrisă ca un 
imobil de sine stătător. 
 În raport cu aceste prevederi legale, s-au reţinut ca fiind fondate criticile recurentei pârâte, 
privind greşita dezmembrare a terenului şi înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor în 
favoarea intervenientei, deşi capătul de cerere formulat de acesta din urmă, privind constituirea 
dreptului de superficie, a fost respins. 

Pentru aceleaşi considerente, au fost găsite întemeiate şi criticile recurentei interveniente 
S.C. Complex Hotelier [...] S.A., de la punctul 4 din motivele de recurs, privind imposibilitatea 
înscrierii dreptului de proprietate asupra construcţiilor, fără constituirea dreptului de superficie şi 
imposibilitatea aducerii la îndeplinire a dispozitivului deciziei recurate, în condiţiile în care 
dispoziţia privind dezmembrarea terenului şi înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor 
în favoarea intervenientei, fără a se constitui un drept de superficie, nu-şi găseşte reglementare în 
normele tehnice privind înscrierea în cartea funciară. 
 Este adevărat că art. 94 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de 
cadastru şi publicitate imobiliară prevede posibilitatea dezmembrării terenului ocupat de 
construcţiile proprietatea unui terţ, însă această reglementare este aplicabilă tot în contextul 
înscrierii dreptului de superficie (textul prevede că „dacă dreptul de superficie se constituie pe o 
parte dintr-un imobil, acesta se va dezmembra formând un imobil distinct din porţiunea grevată de 
dreptul de superficie, iar cealaltă parte se va constitui într-un imobil neafectat de această sarcină”. 
 În atare situaţie, deşi în principiu, capătul de cerere al intervenţiei principale formulată de 
S.C. Complex Hotelier [...] S.A. privind constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiilor 
situate pe terenul pârâtei, nu este accesoriu capătului de cerere privind constituirea în favoarea 
intervenientei a unui drept de superficie asupra terenului (deoarece, dimpotrivă, cel care pretinde un 
drept de superficie trebuie să dovedească mai întâi faptul că este proprietarul construcţiilor), date 
fiind regulile în materie de publicitate imobiliară, aplicabile imobilului în speţă, posibilitatea 
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concretă de valorificare a dreptului de proprietate asupra construcţiilor în sensul întabulării în cartea 
funciară, este condiţionată de recunoaşterea dreptului de superficie, aşa încât cele două capete de 
cerere sunt strâns legate şi nu pot fi rezolvate decât printr-o soluţie unitară. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că este întemeiată şi critica recurentei 
interveniente privind nemotivarea instanţei de apel sub aspectul respingerii cererii de constatare a 
dreptului de superficie (art. 304 pct. 7 raportat la art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă). 

Apelanta intervenientă a invocat prezumţia de existenţă a acordului proprietarului terenului 
la edificare, prezumţie dedusă din inopoziţia manifestată pe parcursul efectuării lucrărilor. Singurul 
argument al instanţei de apel a fost acela că acordul proprietarului nu se poate reţine, faţă de 
împrejurarea că terenul a fost preluat de stat în mod abuziv. Or, aşa cum susţine recurenta, parcelele 
în litigiu au avut un regim juridic diferit, în sensul că doar parcele cu numărul top 13505/10 din CF 
nr. 11758 a fost preluată de stat în baza Decretului nr. 218/1960 şi a Decretului nr. 712/1968, 
făcându-se cuvenitele menţiuni în cartea funciară în proprietatea autorului pârâte. 

După casarea cu trimitere, cauza a fost reînregistrată pe rolul Curţii de Apel 
Constanţa la data de 25.06.2014, instanţa de apel fiind astfel reinvestită cu soluţionarea numai 
a apelului intervenientei S.C. Complex Hotelier [...] S.A. 

În cazul unei casări parţiale, instanţa care judecă fondul are un câmp de judecată mai 
restrâns, retrăgându-se din obiectivul instanţei acele probleme de drept şi acele capete de cerere care 
au rămas soluţionate irevocabil. 

Conform dispoziţiilor art. 315 Cod procedură civilă „În caz de casare hotărârea instanţei de 
recurs asupra problemei de drept dezlegate, precum şi asupra necesităţii administrării unor probe 
sunt obligatorii pentru judecătorii fondului”. 

În cadrul analizei legalităţii hotărârii primei instanţe în raport cu criticile apelantei 
interveniente, instanţa de apel va porni de la dezlegarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
raportului de interdependenţă dintre cererile intervenientei; capătul de cerere al intervenienţiei 
principale privind constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiilor situate pe terenul 
pârâtei, care, deşi nu este accesoriu capătului de cerere privind constituirea în favoarea 
intervenientei a unui drept de superficie asupra terenului (deoarece, dimpotrivă, cel care pretinde un 
drept de superficie trebuie să dovedească mai întâi că este proprietarul construcţiilor), date fiind 
regulile în materie de publicitate imobiliară, aplicabile imobilului în speţă, posibilitatea concretă de 
valorificare a dreptului de proprietate asupra construcţiilor în sensul întabulării în cartea funciară, 
este condiţionată de recunoaşterea dreptului de superficie, aşa încât cele două capete de cerere sunt 
strâns legate şi nu pot fi rezolvate decât printr-o soluţie unitară. 

Dreptul de superficie (superficies) constă în dreptul de proprietate pe care o persoană îl are 
asupra construcţiei ce se află pe terenul aparţinând altuia. În cazul dreptului de superficie se 
suprapun, după cum s-a arătat în literatura juridică (S.Brădeanu, Probleme de drept cu privire 
specială asupra dreptului de superficie, în J. N. nr. 1/1957, p. 38 şi următoarele; Natura juridică a 
dreptului de superficie în AUB 2005- IV, p. 1-8; I. Deleanu, Ficţiunile juridice, Ed. All Beck, Buc., 
2005, p. 369-373) două categorii de drepturi şi anume: pe de o parte, dreptul de proprietate al 
constructorului asupra construcţiei şi dreptul de folosinţă al acestuia asupra terenului pe care se află 
amplasată construcţia; pe de altă parte dreptul proprietarului terenului pe care se află construcţia de 
a pretinde de la constructor să folosească terenul pe care se găseşte construcţia, potrivit destinaţiei la 
care acesta este obligat şi să-i plătească, dacă s-a convenit astfel, o indemnizaţie corespunzătoare 
pentru folosinţa terenului respectiv. Ca atare, dreptul de superficie constituie un dezmembrământ al 
dreptului de proprietate al proprietarului terenului pe care se află construcţia care ia fiinţă prin 
desprinderea din conţinutul juridic al acestuia a atributelor posesiei şi folosinţei, ce sunt ulterior 
conferite constructorului. 

Până la adoptarea Legii nr. 287/2009 (Codul civil) act normativ care nu se aplică în speţă în 
raport cu data edificării construcţiilor ce fac parte din Complexul Hotelier [...], dreptul de superficie 
nu a fost consacrat, in terminis, în codul nostru civil, fiind dedus, pe cale de interpretare, din art. 
492 Cod civil: „Orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului sunt 
prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui teren cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, până ce 
se dovedeşte din contră”. Aceasta înseamnă că textul art. 492 Cod civil instituie o prezumţie 
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relativă cu privire la cuprinderea în dreptul proprietarului terenului, a construcţiilor, plantaţiilor sau 
lucrărilor, însă cu putinţa de a se dovedi contrariul. Or a dovedi contrariul reprezintă a dovedi 
tocmai dreptul de superficie. Stabilirea printr-o hotărâre judecătorească a unui drept de folosinţă 
asupra terenului proprietatea unui terţ nu poate fi echivalată nici cu o expropriere în fapt şi nici cu o 
reglementare a folosirii bunului, dar are semnificaţia unei „ingerinţe” legate de prima frază a 
primului alineat al art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. Conform jurisprudenţei constante  
(echivalată de C.E.D.O. cu prevederea ingerinţei „în lege”), în sistemul de drept românesc, dreptul 
de superficie nu se poate naşte decât din lege, prescripţie achizitivă, legat sau acordul părţilor, iar 
simplul fapt de a ridica construcţii pe terenul altuia nu ar putea duce la constituirea unui drept de 
superficie pe terenul altuia, în lipsa unuia din cele patru elemente menţionate anterior (C.E.D.O., 
Bock şi Palade contra României, hotărârea din 15 februarie 2007, cererea nr. 21740/2002, par. 63). 

Prin urmare, pentru constituirea unui drept de superficie se cere, în primul rând, dovedirea 
edificării unei construcţii de către o persoană pe terenul altuia pe cheltuiala sa proprie, în scopul 
dobândirii unui drept de proprietate asupra construcţiei, iar în al doilea rând este necesar să se 
dovedească existenţa unei dispoziţii legale, a unui testament, a îndeplinirii condiţiilor uzucapiunii 
sau a unei convenţii încheiate cu proprietarul terenului, în virtutea căreia se recunoaşte dreptul de 
folosinţă al proprietarului construcţiei asupra terenului cocontractantului. 

Astfel, ori de câte ori există o înţelegere, expresă sau tacită, între proprietarul terenului şi 
autorul lucrării prin care primul îi îngăduie celui de al doilea să efectueze lucrarea, se iese de pe 
tărâmul aplicării dispoziţiilor art. 494 Cod civil şi se intră pe un tărâm contractual. Efectele juridice 
sunt diferite, în funcţie de voinţa internă a părţilor în momentul încheierii contractului indiferent 
dacă voinţa juridică este expresă sau tacită. 

Referitor la condiţia edificării unei construcţii de către intervenienta S.C. Complex Hotelier 
[...] S.A., în calitate de succesoare cu titlu particular al fostei întreprinderi de stat beneficiară a 
autorizaţiei de construire pentru Complexul hotelier  (hotel şi restaurant) „[...]” din Predeal, pe 
terenul proprietatea pârâtei, Curtea constată că aceasta este îndeplinită, prin hotărâri judecătoreşti 
irevocabile pronunţate în litigiile anterioare purtate între aceleaşi părţi, recunoscându-se calitatea 
intervenientei de constructor de bună-credinţă, atât asupra construcţiilor, hotel şi restaurant, cât şi 
asupra edificatelor accesorii ale acestora, cum ar fi decantoare, canalizare, trotuar de protecţie) 
edificate ce ocupă o suprafaţă totală de teren de 1796,40 mp, pentru folosinţa căruia s-a stabilit şi o 
despăgubire pentru proprietara tabulară. 

Înscrisurile depuse la dosar dovedesc faptul că fostul Oficiu Judeţean de Turism Braşov, 
care a obţinut toate documentaţiile necesare edificării construcţiei în perioada 1972 – 1976, a 
administrat Hotelul ,,[...]’’ care aparţinea la acea dată Statului român, odată cu apariţia Legii nr. 
15/1990 şi înfiinţarea, conform H.G. nr. 805/1990, a unităţilor economice din reţeaua comerţului 
interior şi turismului, organizate ulterior în societăţi comerciale pe acţiuni şi companii, aceste active 
ale statului au intrat în patrimoniul entităţilor cu capital de stat astfel constituite – Hotel ,,[...]’’ fiind 
preluat în activul patrimonial al S.C. [...] S.A., constituită potrivit H.G. nr. 1041/1990. 

Ordinul 154/26.04.1991 al Departamentului Turismului atestă această situaţie juridică, 
confirmând preluarea şi a acestui imobil de către S.C. [...] S.A., cu includerea valorii lui în capitalul 
social. 

Reorganizarea acestei entităţi în urma aplicării Legii nr. 55/1995 şi a H.G. nr. 12/1997 a 
creat o societate comercială cu capital majoritar de stat (S.C. [...] S.A.) şi ulterior, prin cesionarea 
pachetului de acţiuni al FPS, una cu capital privat, protocoalele de predare-primire a activului 
patrimonial reflectând fără echivoc transferul către noua societate a mobilizărilor corporale, cu 
datele de evidenţă contabilă privind valoarea acestora.  

S.C. [...] S.A. şi-a schimbat denumirea, conform actului adiţional autentificat sub nr. 
294/11.05.1998, în S.C. Complex Hotelier [...] S.A. 

Prin Decizia civilă nr. 1264/R03.11.2010 pronunţată de Curtea de Apel Braşov s-a respins 
ca nefondată acţiunea promovată de proprietarul tabular [...] în contradictoriu cu S.C. Complex 
Hotelier [...] S.A. având ca obiect demolarea construcţiilor edificate de pârâtă pe terenul 
proprietatea reclamantei, instanţa stabilind în mod irevocabil că pârâta are calitatea de constructor 
de bună-credinţă cu privire la aceste edificate şi nu poate fi obligată să îşi ridice construcţiile de pe 
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terenul reclamantei. În schimbul folosirii acestui teren, şi în condiţiile în care proprietarul nu şi-a  
manifestat dreptul de accesiune imobiliară prin preluarea construcţiilor şi despăgubirea 
constructorului conform art. 494 Cod civil, s-a statuat că proprietarul terenului are dreptul la o 
despăgubire echivalentă cu lipsa de folosinţă a terenului (Decizia civilă nr. 93/Ap din 6 iulie 2010 a 
Curţii de Apel Braşov irevocabilă prin Decizia civilă nr. 6537/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie (fila 93 dosar Tribunalul Constanţa). 

Dezlegările date în procesele anterioare purtate între aceleaşi părţi problemei ce viza 
persoana juridică ce a construit pe terenul în litigiu, reprezentând proprietatea tabulară a pârâtei şi 
anume parcelele având număr topografic [...], număr topografic [...] şi număr topografic [...] nu pot 
fi repuse în discuţie în prezenta cauză raportat la efectul pozitiv al puterii de lucru judecat al 
hotărârii judecătoreşti mai sus-menţionate. 

Or în raport de hotărârile judecătoreşti anterioare, prin care s-a tranşat între părţi că S.C. 
Complex Hotelier [...] S.A. este constructor de bună-credinţă al edificatelor de pe cele trei parcele 
de teren întabulate pe numele pârâtei, în prezentul litigiu, nu se mai poate contesta faptul că 
prezumţia instituită de art. 492 Cod civil a fost răsturnată, în sensul că altă persoană decât 
proprietarul terenului a construit, pe propria cheltuială, construcţiile componente ale complexului 
hotelier din Predeal. 

Problema ce se impune a fi dezlegată în continuare este aceea de a şti dacă, urmare a 
realizării acestor construcţii intervenienta a dobândit şi un drept de superficie privit ca un 
dezmembrământ al dreptului de proprietate asupra terenului proprietatea pârâtei, [...] - parcele cu 
numere topografice [...]; nr. [...] şi  nr. [...] din Cartea funciară nr. 14942 a Oraşului Braşov, asupra 
căruia superficiarul are un drept de folosinţă, sau operaţiunea construirii conferă constructorului un 
simplu drept de creanţă în raport cu proprietarul terenului îndreptăţit să exercite dreptul de 
accesiune imobiliară asupra construcţiilor. 

Aşa cum am arătat în precedent, deşi neconsacrat legislativ până la adoptarea Noului Cod 
civil (intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, jurisprudenţa constantă a instanţelor 
judecătoreşti naţionale, echivalată de C.E.D.O. cu prevederea ingerinţei „în lege” - a statuat că 
dreptul de superficie nu se poate naşte decât din lege, prescripţie  achizitivă, legat sau acordul 
părţilor. 

În cadrul motivelor de apel, apelanta intervenientă a criticat legalitatea sentinţei Tribunalului 
Constanţa din perspectiva neanalizării apărărilor sale referitoare la dobândirea dreptului de 
superficie în baza acordului tacit al părţilor, iar prin decizia de casare pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie s-a dispus ca în rejudecare, instanţa de trimitere să verifice existenţa acordului 
proprietarului terenului la construirea dreptului de superficie în beneficiul apelantei pârâte, avându-
se în vedere regimul celor trei parcele de teren cu număr topo [...], nr. [...] şi nr. [...] din Cartea 
funciară 14942, care după anul 1945 au rămas înscrise în cartea funciară pe numele fostului 
proprietar, (autorul pârâtei) spre deosebire de parcela cu numărul 13505/10 care a fost întabulată 
abuzivpe numele Statului Român, şi ulterior a fost restituită în natură pârâtei, în urma exercitării 
acţiunii în revendicare. 

În raport de limitele casării, instanţa de apel va analiza în continuare dacă în speţă sunt 
îndeplinite condiţiile pentru dobândirea dreptului de superficie în beneficiul intervenientei S.C. 
Complex Hotelier [...] S.A. în baza convenţiei încheiată cu proprietarul terenului. 

În literatura de specialitate (V.Stoica, Drepturi reale Principale, volumul II, Editura 
Humanitas, pag. 280-281) s-a subliniat că, ori de câte ori există o înţelegere, expresă sau tacită, între 
proprietarul terenului şi autorul lucrării prin care primul îi îngăduie celui de al doilea să efectueze 
lucrarea se iese de pe tărâmul aplicării dispoziţiilor art. 494 Cod civil şi se intră pe un tărâm 
contractual. Efectele juridice sunt diferite în funcţie de voinţa internă a părţilor în momentul 
încheierii contractului indiferent dacă voinţa juridică este expresă sau tacită. 

Prin decizia de îndrumare nr. 13/1959 pronunţată de Plenul Tribunalului Suprem, invocată 
de către apelantă în susţinerea opiniei sale potrivit căreia a dobândit dreptul de superficie cu acordul 
tacit al proprietarului care nu s-a opus edificării construcţiilor în perioada 1972-1976, s-a statuat că 
pentru lămurirea raporturilor dintre părţi în cazul edificării unei construcţii pe terenul altuia, se 
impun a se „cerceta condiţiile în care s-au făcut construcţiile, plantaţiile sau lucrările” inclusiv sub 
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aspectul pasivităţii sau acceptării proprietarului, acestea fiind elemente în funcţie de care se poate 
aprecia dacă a existat o înţelegere între proprietarul terenului şi autorul lucrării şi care este 
conţinutul acestei înţelegeri. Simpla cunoaştere a efectuării lucrărilor nu este suficientă pentru a 
dovedi consimţământul proprietarului terenului la efectuarea lor, dar dacă această luare la 
cunoştinţă este urmată de o pasivitate îndelungată, această pasivitate poate fi interpretată ca o 
acceptare în funcţie de circumstanţele în care s-au desfăşurat operaţiunile de ocupare a terenului 
proprietatea altuia şi de edificare a lucrărilor. 

De reţinut este faptul că această decizie de îndrumare şi jurisprudenţă naţională creată în 
temeiul acesteia au vizat  raporturile pe orizontală între subiecţii raportului juridic de superficie, şi 
anume situaţia în care în raporturile de vecinătate, unul dintre proprietari a construit pe terenul 
altuia, iar proprietarul terenului ocupat, deşi a avut cunoştinţă de aceste lucrări a rămas în pasivitate, 
împrejurare în care, după finalizarea construcţiilor a fost sancţionată atitudinea sa de a cere 
demolarea lucrărilor prin calificarea acestei atitudini ca o exercitare abuzivă a dreptului de 
proprietate. 

Deşi textele constituţionale care garantează dreptul la proprietate privată au în vedere atât 
raporturile pe verticală, adică raporturile cu autorităţile, cât şi raporturile pe orizontală, adică 
raporturile de drept privat, totuşi modul în care operează garanţia constituţională este diferit în 
funcţie de natura acestor raporturi. Dacă în raporturile pe verticală legiuitorul nu poate să facă nicio 
excepţiei de la principiul garantării dreptului de proprietate privată fără a încălca legea 
fundamentală, în raporturile pe orizontală legiuitorului îi sunt îngăduite asemenea excepţii, printr-o 
lege organică. Asemenea excepţii sunt recunoscute de legiuitor pe baza unor fapte juridice în sens 
restrâns şi în considerarea principiului echităţii. 

Astfel se explică de ce proprietarul terenului poate să dobândească dreptul de proprietate 
asupra lucrării făcută de un terţ, în condiţiile art. 494 Cod civil. 

În mod simetric, legiuitorul a putut să restrângă dreptul de proprietate asupra terenului, în 
ipoteza în care autorul lucrării este de bună-credinţă obligându-l pe primul să preia în proprietate 
lucrarea, în măsura în care îşi manifestă dorinţa de a relua stăpânirea terenului. 

Această teză pune în lumină necesitatea de a asigura, un echilibru just între interesele 
proprietarului terenului şi interesele autorului lucrării, astfel încât să nu se realizeze o îmbogăţire a 
unuia în detrimentul celuilalt  şi în acelaşi timp acordând prioritate principiului apărării dreptului de 
proprietate privată, titularul terenului având drept de opţiune cu privire la modalitatea de desdăunare 
a terţului constructor de bună-credinţă. 

Curtea constată că în raporturile pe verticală dintre Statul Român – privit ca un ansamblu 
articulat cu toate autorităţile publice şi instituţiile implicate în realizarea construcţiilor pe cele trei 
loturi de teren proprietatea pârâtei - şi proprietarul tabular, simpla tăcere a proprietarului tabular, 
(care a rămas în pasivitate în perioada regimului comunist, după realizarea lucrărilor) nu poate fi 
echivalată de plano cu acceptarea dobândirii de către stat a unui drept de proprietate asupra acestor 
construcţii şi implicit cu recunoaşterea unui drept de superficie – în beneficiul statului şi ulterior al 
succesorului său cu titlu particular (S.C. Complex Hotelier [...] S.A.) impunându-se a se cerceta în 
prealabil condiţiile în care Statul a început stăpânirea terenului în litigiu şi dacă proprietarul 
terenului a avut posibilitatea reală, în contextul social-politic al perioadei în care a pierdut posesia 
asupra terenului să se opună măsurilor dispuse de stat, şi respectiv de a obţine anularea autorizaţiei 
de construire eliberată pentru fostul complex hotelier „[...]” din Predeal sau încetarea lucrărilor de 
construire a acestui hotel pe un teren  care la acel moment nu aparţinea statului, fiind întabulat în 
Cartea funciară pe numele unei persoane fizice – [...]. Împrejurarea potrivit cu care cele trei parcele 
de teren având număr topografic [...], nr. [...] şi nr. [...] au rămas întabulate pe numele autorului 
pârâtei – [...] (decedat la 31.03.1936), spre deosebire de parcela cu numărul 13505/10 care a fost 
întabulată pe numele Statului nu e de natură a determina concluzia de plano, că toate atributele 
dreptului de proprietate au rămas proprietarului tabular, care putea dispune liber de teren şi se putea 
opune oricăror uzucapări din partea unui terţ, inclusiv din partea statului. 

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar în apel, în rejudecare, rezultă că terenul proprietatea 
autorului reclamantei, inclusiv parcelele cu număr topografic [...], [...] şi  [...] fuseseră preluate în 
fapt de către stat încă din perioada anului 1965 şi erau folosite în scop de utilitate publică – parcuri 
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pentru Comitetul Central al Partidului Comunist Român, fiind integrate Centrului de odihnă Predeal 
şi propuse spre expropriere. 

În considerarea acestei situaţii de fapt a terenului, prin Decizia nr. 81/09.11.1965 emisă de 
fostul Consiliu al Oraşului Raional Predeal s-a aprobat scăderea sumei de 167.416 lei reprezentând 
impozite pe terenuri particulare pe anii 1959-1965, „proprietatea a 68 de cetăţeni care nu au plătit 
impozite, urmare a faptului că terenurile sunt folosite ca parcuri pentru Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român – Centrul de Odihnă Predeal” între aceşti proprietari fiind menţionate şi 
numita [...] una dintre succesoarele defunctului [...] şi autoare a pârâtei din prezenta cauză (fila 40 
dosar apel). 

Prin urmare, deşi parcelele de teren cu numere topografice [...], nr. [...] şi nr. [...] nu au fost 
întabulate în Cartea funciară pe numele Statului Român, ca şi parcela alăturată întabulată sub nr. 
13505/10 în realitate, Statul Român a ocupat anterior anului 1965 toate aceste loturi de teren, fără 
niciu titlu legal, şi le-a dat o afectaţiune publică - mai întâi parcuri aferente Centrului de Odihnă 
Predeal, ce aparţinea Comitetului Central al P.C.R. şi ulterior au fost afectate de construcţia 
complexului hotelier „[...]”, în prezent „[...]”. 

Întreaga jurisprudenţă dezvoltată în urma adoptării după anul 1990 a legislaţiei cu caracter 
reparatoriu pentru imobilele preluate abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-
22 decembrie 1989) cum ar fi Legea nr. 18/1991, şi în special Legea nr. 10/2001, a calificat ca fiind 
preluare nelegală, contrară Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care România este parte în 
perioada vizată, exproprierea de facto a imobilelor – terenuri cu sau fără construcţii, proprietate 
particulară, fără plata unei compensaţii corespunzătoare. 

În acest sens, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989), califică in terminis ca fiind „preluate 
abuziv”, „imobilele preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la 
data preluării, precum şi cele preluate fără temei legal prin acte de dispoziţie ale organelor locale ale 
puterii sau ale administraţiei de stat” (art. 2 lit. (i)). 

Prin urmare, chiar şi în ipoteza în care cele trei parcele de teren ce fac obiectul cererii de 
recunoaştere a dreptului de superficie în beneficiul intervenientei, succesoare cu titlu particular a 
unei întreprinderi de stat, au rămas întabulate pe numele proprietarului [...] autorul pârâtei, în fapt 
ele au fost preluate de stat în perioada 1945-1989 şi au avut o afectaţiune publică – mai întâi au 
constituit parcuri în incinta Centrului de Odihnă Predeal şi ulterior au fost afectate de construcţia 
unui ansamblu hotelier, „Hotel [...]”, din Predeal. 

Pasivitatea îndelungată a proprietarului şi ulterior a moştenitorilor acestuia a fost sancţionată 
şi valorificată de către succesorii statului în cadrul acţiunii ce a avut ca obiect demolarea acestor 
construcţii reţinându-se prin hotărâri irevocabile pronunţate în dosarul nr. 62/2001 al Judecătoriei 
Braşov că deşi la momentul edificării acestor construcţii proprietarul terenului era cunoscut, 
imobilul fiind întabulat în cartea funciară pe numele [...], lipsa acestuia de opoziţie la realizarea 
lucrărilor a condus la concluzia că terţul constructor a fost de bună-credinţă, cu toate consecinţele 
legale reglementate de art. 492 şi următoarele Cod civil (1964). 

Calitatea de constructor de bună-credinţă pe terenul altuia nu echivalează însă cu calitatea de 
superficiar, pentru dobândirea dreptului de superficie fiind necesar să se dovedească pe lângă faptul 
construirii şi izvorul dreptului de superficie cu privire la terenul pe care s-a edificat, respectiv 
convenţia încheiată cu proprietarul terenului. 

În acest sens în jurisprudenţă s-a reţinut constant că atunci când se susţine naşterea dreptului 
de superficie prin convenţia părţilor, este necesar să se facă dovada că proprietarul terenului 
dezmembrat şi-a exprimat în mod neechivoc şi fără posibilitatea de interpretare voinţa de a-şi greva 
proprietatea (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sentinţa civilă prop.int. dec. nr. 3647/2003, 
www.legalis.ro). S-a mai reţinut, de asemenea, că simplul fapt de a ridica o construcţie pe un teren 
care a fost preluat de către stat, în perioada în care acest teren se afla în detenţia statului, nu a fost 
de natură a determina naşterea unui drept de superficie, având în vedere că la momentul edificării 
construcţiei a lipsit acordul proprietarului real al terenului (Curtea de Apel Bucureşti, s. a IV-a 
civilă, decizia nr. 1459/2007, în C.A.B.C. .P.J.C. 2007, nr. 35, p. 271-272), iar simpla tăcere a 
proprietarului terenului nu are valoarea juridică a consimţământului, care trebuie exteriorizat (C.Ap. 
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Bucureşti, s.a. IV-a, decizia nr. 738/2006 în C.A.B. C.P.J.2006, NR. 34, P. 194; Decizia civilă nr. 
2659/1997 pronunţată de Tribunalul Hunedoara Decizia nr. 50/02.03.2012 pronunţată de Tribunalul 
Sibiu, www.legalis.ro). 

De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că dreptul de superficie nu este 
gratuit, pentru folosinţa terenului superficiarul putând fi obligat la plata unei indemnizaţii, dacă prin 
convenţia părţilor nu s-a stabilit gratuitatea pentru folosinţa terenului, (Decizia nr. 4125/2005-
Î.C.C.J.- Secţia Comercială - publicată pe site-ul oficial al Î.C.C.J.). 

Or, şi sub acest aspect convenţia părţilor trebuie să fie clară şi neechivocă, simpla tăcere a 
proprietarului terenului neechivalând cu acordul la constituirea unui drept de superficie gratuit pe 
toată durata existenţei construcţiilor. 

Recunoaşterea dreptului de superficie rezultat dintr-o „simplă situaţie de fapt care nu a fost 
urmărită sau cunoscută de cei interesaţi”, ca efect al „aparenţei de drept” nu se încadrează în 
categoria actelor şi faptelor pe care se poate întemeia dreptul de superficie, această soluţie aducând 
atingere dreptului de proprietate, fără ca ingerinţa să aibă temei în dreptul intern (alineatul 63 teza 
finală şi paragraful 64 din Hotărârea Bock şi Palade contra România). 

Conform art. 1169 Cod civil cel care face o propunere în faţa instanţei este ţinut să  
dovedească temeinicia acesteia. 

Cum apelantul intervenient a susţinut existenţa unui acord tacit încheiat cu proprietarul 
terenului pentru naşterea dreptului său de superficie asupra construcţiilor edificate pe parcelele topo 
nr. [...], nr. [...] şi nr. [...], conform art. 1169 Cod civil era ţinut să dovedească şi conţinutul acestui 
acord, şi mai ales împrejurările din care rezultă că proprietarul terenului, în perioada regimului 
comunist, putea să se opună cu succes preluării abuzive de către stat, iar în ipoteza în care nu era de 
acord cu edificarea unor lucrări de utilitate publică pe terenul său, nesupus exproprierii legale, putea 
să obţină anularea autorizaţiilor de construire şi sistarea lucrărilor. 

Se constată că deşi prin decizia de casare cu trimitere s-a dispus să se cerceteze dacă 
„autorul pârâtei ar fi avut posibilitatea să se opună la edificarea construcţiilor, după reluarea 
judecăţii apelanta intervenientă nu a produs nicio probă din care să rezulte că, în situaţii similare, 
alţi proprietari de terenuri preluate în fapt de stat în perioada regimului comunist, au avut câştig de 
cauză, opunându-se măsurilor de preluare a terenului sau de grevare a acestuia cu sarcini sau că 
lucrările supuse autorizării şi finanţării de la bugetul centralizat al statului – cum a fost cazul 
complexului hotelier „[...]” din Predeal – au fost sistate şi ulterior reamplasate în alte locaţii, 
proprietatea statului sau a altor particulari care şi-au exprimat un acord expres în acest sens. 

Raportat la perioada în care terenul a intrat în posesia statului, intimata pârâtă a arătat că 
autorii săi s-au temut, pentru siguranţa şi viaţa lor, să se opună autorităţilor vremii care au dispus 
încă din perioada anilor 1960 preluarea în fapt a terenului şi ulterior afectarea acestuia unor utilităţi 
publice, dar această tăcere, impusă de condiţiile represive ale regimului comunist instaurat după 6 
martie 1945 nu poate fi interpretată ca o acceptare a dezmembrării, fără nicio plată, a dreptului său 
tabular de proprietate asupra celor trei parcele de teren afectate de fostul hotel [...] şi de anexele sale 
(canalizare, decantoare, trotuare de protecţie, spaţii verzi ambientale). 

În raport de aceste statuări, Curtea constată că intervenienta deşi are calitatea de constructor 
de bună-credinţă cu privire la edificatele realizate pe terenul proprietatea pârâtei, constând în clădiri 
complex hotelier, aceasta nu a dobândit şi un dezmembrământ al dreptului de proprietate asupra 
acestui teren, respectiv un drept de superficie, care să îi confere calitatea de proprietar asupra 
clădirilor edificate de autoarea sa – (o întreprindere de stat) şi un drept de folosinţă asupra terenului 
proprietatea pârâtei, toate criticile aduse sentinţei sub acest aspect fiind nefondate. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 296 Cod procedură civilă se va respinge apelul 
intervenientei ca nefondat. 

În baza art. 274 Cod procedură civilă obligă apelanta intervenientă către intimata pârâtă la 
6.464,63 lei cheltuieli de judecată. 

Decizia civilă nr. 5/C/28.01.2015 
rămasă definitivă prin Decizia ICCJ nr. 1188/07.05.2015 

Judecător redactor Mihaela Popoacă 
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5. Uzucapiune. Neexercitarea de către reclamanți a unei posesii continue, 
utile și sub nume de proprietar timp de 30 de ani. 

 
În sistemul codului nostru civil, uzucapiunea este un mod originar de dobândire a proprietăţii unui 

bun imobil ca efect al exercitării posesiunii utile asupra unui bun în intervalul de timp determinat de lege. 
Pentru dovedirea dreptului de proprietate imobiliară prin uzucapiunea de 30 de ani, astfel cum este 

reglementată prin art.1890 C.civ., este necesar să fie îndeplinite cumulativ două condiţii: posesia propriu-
zisă să fie utilă, adică neviciată şi să fie executată neîntrerupt, timp de 30 de ani, indiferent dacă posesorul 
este de bună credinţă sau de rea credinţă. 

Posesiunea juridică, adică aceea apărată de lege ca manifestare exterioară a unui drept, constă atât 
în exercitarea în fapt a unor acte asupra lucrului, cât şi în posibilitatea de a exercita acele acte ca 
manifestare a pretenţiunii existenţei unui drept asupra lucrului respectiv, fie sub forma dreptului de 
proprietate în întregul său, fie sub forma unui atribut al acestuia. 

 
Art.1890 Cod civil 
Art.1864 Cod civil 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. 13007/212/2011 reclamanţii [...] şi [...] au chemat în 

judecată în calitate de pârâţi pe ORAŞUL [...] PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL [...], [...], 
[...] si [...], [...] si [...], [...] si [...], [...], [...], [...] si [...], [...], [...],  [...], [...], în nume propriu şi ca 
mandatar al numitei [...], si [...], solicitând ca prin hotărârea ce se va  pronunţa, ca efect al 
prescripţiei achizitive de 30  de ani, constatarea în favoarea reclamanţilor a unui drept de proprietate 
asupra imobilului teren în suprafaţa de 366 mp., situat în [...], str. [...], judeţul Constanta; ca efect al 
accesiunii imobiliare, constatarea în favoarea reclamanţilor a unui drept  de proprietate asupra 
construcţiei edificate pe teren, cu destinaţia casă de locuit; stabilirea unei servituţi de trecere, cu o 
lăţime de 2 m pe fondul proprietatea   pârâţilor   ORAŞUL   [...]   PRIN   PRIMAR   si 
CONSILIUL LOCAL [...] pentru a se putea folosi de imobilul proprietatea lor situat in [...] Sud, str. 
[...], jud. Constanta; obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată (taxe judiciare si onorariu 
de avocat). 

In fapt, imobilul de la adresa indicată, compus din teren în suprafaţa 366 mp a fost stăpânit 
de reclamanţi începând din anul 1979. Pe această suprafaţă de teren in regie proprie a edificat o 
construcţie casă de locuit. Din punct de vedere fiscal, imobilul figurează pe numele lor si personal a 
achitat taxele si impozitele datorate statului la zi, ca un bun proprietar. 
 Având în vedere faptul că din anul 1979 a posedat această suprafaţă de teren îngrădită cu 
gard încă de la acea dată, netulburat şi sub nume de proprietar, apreciază întemeiată prezenta cerere, 
condiţiile impuse de art. 1847 cod civil fiind îndeplinite. Construcţia edificată pe terenul al cărui 
proprietar este, de asemenea, proprietatea acestuia în temeiul disp. art. 491 şi următoarele Cod civil.  

Pe rolul instanţelor de judecată a mai existat cauza civilă nr. 20206/212/2007, soluţionată 
irevocabil la acest moment, având ca obiect constatarea dreptului său de proprietate, însă instanţele, 
după administrarea de probatorii, au decis că nu se judecă cu proprietarii terenului pe care îi 
stăpânesc şi în prezent.  

Faţă de aceasta şi funcţie de probatoriile administrate atunci a chemat în judecată pe toţi 
proprietarii prezumaţi ai terenului în contradictoriu cu care trebuie pronunţată prezenta cauza. 
Totodată, imobilul în litigiu nu are deschidere la stradă, astfel că în contradictoriu cu autorităţile 
locale solicită constituirea unei servituţi de trecere către calea publică. 

În drept, îşi întemeiază acţiunea pe art. 1890 Cod civil, 1847 Cod civil, 493 Cod civil, 616 si 
urm. Cod civil şi 274 Cod procedura civilă. 

Prin sentinţa civilă nr. 6607 din 11.06.2014, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul 
civil mai sus menţionat, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanţii [...] şi [...], împotriva 
pârâţilor Consiliului Local [...], Oraşul [...] prin Primar, cu sediul în localitatea [...], judeţ Constanţa, 
ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă . 

Totodată, a fost respinsă acţiunea formulată împotriva pârâţilor [...][...], [...], ca nefondată. 
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În considerentele hotărârii mai sus menţionate s-a reţinut că reclamanţii au dovedit că 
îndeplinesc condiţiile legale arătate mai sus pentru dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra terenului în litigiu.  

Astfel, din probele administrate rezultă terenul nu face parte din domeniul privat al oraşului 
[...], că nu figurează înscrişi în evidenţele fiscale.  

Din adresa cu număr de înregistrare 696/15.04.2014 a Direcţiei Administraţia Domeniului 
public şi privat rezultă faptul că nici terenul şi nici clădirea nu sunt proprietatea oraşului [...], că 
trebuie avut în vedere faptul că acest teren se afla în zona de interdicţie temporară de construire 
instituită prin Legea nr. 597/2001, privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în 
zona de coasta a Mării Negre.  

În ceea ce priveşte construcţia, nu sunt prezentate nici un fel de date despre aceasta: 
materiale din care este executată, anul edificării, dacă se încadrează în prevederile legale referitoare 
la construirea şi siguranţa în exploatare a locuinţelor.  

De asemenea,  instanţa de fond a reţinut că prin Dispoziţia de Primar nr. 34 din data de 
05.02.2004, s-a aprobat restituirea în natură a imobilului teren în suprafaţă de 1792 mp, respectiv 
loturile 111 şi 112 din parcelarea [...] către pârâţii persoane fizice. 

S-a mai învederat faptul că ulterior, respectiv la data de 16.09.2005, s-a încheiat procesul 
Verbal de Predare Primire al terenului, semnat de beneficiarii terenului restituit conform Dispoziţiei 
nr. 34 mai sus-menţionată, precum şi de primarul [...] şi Directorul executiv al APL [...]. 

S-a avut în vedere că predarea - primirea s-a efectuat fără obiecţiuni din partea nici unuia 
dintre semnatarii acestui proces-verbal, ceea ce poate susţine afirmaţia pârâţilor că la acel moment 
terenul era liber şi nu era ocupat de nici o construcţie (provizorie sau fixă /locuinţă) şi nici nu era 
cultivat sau folosit în alte scopuri (păşunat, adăpost de animale, etc).  

Tot astfel, s-a mai reţinut că şi înainte de data emiterii Dispoziţiei de Primar, respectiv la 
momentul identificării şi lotizării terenurilor revendicate, acestea nu erau ocupate.  

După emiterea Dispoziţiei de Primar nr. 34 din data de 05.02.2004, beneficiarii retrocedării 
au demarat procedura de obţinere a numărului cadastral şi, respectiv, intabularea dreptului de 
proprietate în Cartea Funciară, iar conform Memoriului Tehnic şi a Planului de amplasament şi 
delimitare a corpului de proprietate întocmite de ing. [...], terenul a dobândit nr. cadastral 1332. Se 
are în vedere şi aspectul că la momentul efectuării măsurătorile cadastrale nu s-a constatat că 
terenul era ocupat de reclamanţi. 

Raportat la aceste aspecte,  instanţa de fond a apreciat că reclamanţii nu au făcut dovada că 
au avut timp de 30 de ani o posesie publică, netulburată şi sub nume de proprietar, în condiţiile în 
care terenul a fost pretins şi retrocedat către persoanele îndreptăţite care au făcut demersuri publice 
în vederea valorificării drepturilor lor, aspect faţă de care reclamanţii nu pot justifica eventual decât 
o detenţie care nu poate fi invocată pe cale constatării unui drept de proprietate prin uzucapiune. 

S-a mai relevat împrejurarea că, atât timp cât nu s-a putut reţine uzucapiunea pe teren, 
reclamanţii nu au putut pretinde nici dreptul de accesiune asupra construcţiei în temeiul art. 492 
Cod civil, contravaloarea materialelor şi a muncii depuse putând fi valorificate prin alte modalităţi 
prevăzute de lege, aspecte faţă de care instanţa de fond nu a fost învestită în prezenta cauză. 

Împotriva hotărârii mai sus menţionate au formulat recurs reclamanţii [...] şi [...], prin 
care au criticat hotărârea primei instanţe pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

In motivare s-a arătat că din întreg materialul probator administrat în cauză, reclamanţii au 
exercitat o posesie utilă asupra bunului imobil în toată perioada prescrisă de lege, stare de fapt pe 
care au înţeles să o dovedească cu martori în faţa primei instanţe. 

S-a mai solicitat a se avea în vedere că atât timp cât reclamanţii nu şi-au putut constitui un 
titlu cu privire la terenul posedat, nu ar fi putut împiedica emiterea dispoziţiei de restituire în natură 
nr. 34 din 5 februarie 2004, de către primarul localităţii, iar pe de altă parte procesul verbal de 
predare primire întocmit la 16 septembrie 2005, între autorităţi şi persoanele fizice proprietari, nu 
reiese faptul că părţile s-au deplasat la faţa locului, că a avut loc o veritabilă punere în posesie a 
pârâţilor prin delimitarea prin semne vizibile a terenului vizat de dispoziţia de restituire în natură. 

Au mai învederat recurenţii faptul că ultimul argument adus de instanţa de fond in sprijinul 
tezei reţinute la pronunţarea hotărârii de fond este cel mai neîntemeiat, întrucât nu există normă 



 

 35 

juridică în dreptul actual care să împiedice efectuarea măsurătorilor cadastrale asupra unui imobil 
de existenţa unei construcţii edificate, mai ales una fără titlu asupra acelui teren. 

În drept: s-au invocat dispoziţiile art. 299 şi urm. Cod proc.civ., şi precum şi ale art. 274 Cod 
proc.civ.  

La termenul de judecată din 27 ianuarie 2015, a fost calificată prezenta cale de atac ca fiind 
apelul, în temeiul dispoziţiilor art. 282 ind.1 Cod proc.civ.   

Soluţionând pe fond cauza, Tribunalul Constanţa a pronunţat decizia civilă nr.339 din 31 
martie 2015, prin care a respins ca nefondat apelul declarat de apleanţi reclamanţi [...] şi [...], 
împotriva sentinţei civile 6607 din 11 iunie 2014, pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
contradictoriu cu pârâţii Oraşul [...] prin Primar, Consiliul Local [...]. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut că reclamanţii au învestit 
instanţa civilă cu o acţiune în constatare în contradictoriu cu pârâţii Oraşul [...] prin Primar, 
Consiliul Local [...] şi [...] solicitând constatarea unui drept de proprietate asupra suprafeţei de 366 
mp, situat în [...], str. [...], jud. Constanţa, ca efect al uzucapiunii şi constatarea unui drept de 
accesiune imobiliară asupra construcţiei edificate pe teren. 

Din probele administrate în cauză, martori, înscrisuri, expertiză rezultă că imobilul în litigiu 
face parte din suprafaţa de 1792 mp care formează loturile 111 şi 112, proprietatea unor persoane 
fizice cărora li s-a restituit terenul conform Legii nr.10/2001, în baza căreia căreia a fost emisă 
dispoziţia nr.34 din 5 februarie 2004. 

Prin urmare, suprafaţa de teren în litigiu se suprapune pe laturile 111 şi 112. 
Reclamanţii, deşi se pretind proprietarii imobilului în litigiu, aceştia nu au exercitat o 

posesie publică, nefiind înscrişi în rolul fiscal al Primăriei ca plătitori de impozite. 
În concluzie, în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de art. 1890 Cod Civil. 

pentru a uzucapa suprafaţa de 366 mp ca efect al  prescripţiei achizitive de 30 de ani. 
În termen legal, împotriva deciziei civile nr. 339 din 31 martie 2015, au declarat recurs 

reclamanţii [...] şi [...], ca fiind nelegală şi netemeinică. 
Critica soluţiei vizează strict modul de soluţionare a fondului cauzei în raport de incidenţa 

dispoziţiilor art.1890 C. civ., 1847 C.civ.,443 cod civil. 
Din probele administrate în cauză rezultă că au exercitat asupra imobilului teren în suprafaţă 

de 366 mp o posesie utilă, netulburată de nimeni şi sub nume de proprietar. 
Instanţa nu a analizat întregul material probator, nefăcând nicio referire la proba testimonială 

administrată în cauză, nici în sensul reţinerii dar nici în sensul înlăturării motivate a depoziţiilor 
martorilor. 

Deşi instanţa de apel a reţinut că la fond nu au fost înlăturate motivat declaraţiile martorilor, 
dar aceste depoziţii sunt înlăturate de înscrisurile depuse la dosar de părţi şi autorităţi. 

Instanţa de apel nu a luat în considerare contractul de utilităţi care trebuia coroborat cu 
declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, care atestă faptul că reclamanţii au exercitat o posesie utilă, 
netulburată de nimeni şi nume de proprietar timp de 30 de ani asupra terenului în litigiu. 

Faptul neînregistrării fiscale a acestei suprafeţe de teren nu este urmare a faptului că 
autorităţile recunoşteau dreptul de proprietate al unor terţi, ci doar că acest teren nu a fost 
inventariat ca aparţinând proprietăţii private a localităţii. 

Recurenţii susţin că, prin probele administrate în cauză, au exercitat o posesie utilă, 
netulburată de nimeni şi sub nume de proprietar asupra terenului în litigiu timp de 30 de ani. 

Înscrisurile depuse la dosar atestă faptul că din anul 2004 sunt titularii unui contract de 
furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici, ceea ce - coroborat cu declaraţiile martorilor 
audiaţi în cauză, fac dovada unei posesii utile pe o perioadă de peste 30 de ani asupra terenului în 
litigiu, pe care în anul 1980 au edificat o casă; neavând titlu de proprietate, reclamanţii nu au putut 
împiedica emiterea dispoziţiei de către primar asupra suprafeţei de 1792 mp. 

Pe de altă parte, din procesul verbal de predare-primire întocmit la data de 10 septembrie 
2005 între autorităţi şi persoane fizice nu rezultă faptul că pârâţii s-au deplasat la faţa locului pentru 
ca cei în cauză să fie puşi în posesie. 

Pentru cele expuse, recurenţii reclamanţi au solicitat admiterea recursului, modificarea în tot 
a deciziei recurate, în sensul admiterii apelului, schimbarea în parte a sentinţei apelate şi pe fond 
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respingerea acţiunii formulate de către reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii  [...][...] şi [...], 
persoane fizice. 

Analizând decizia recurată în baza motivelor de recurs invocate, Curtea constată că 
recursul este nefondat pentru următoarele: 

În sistemul codului nostru civil, uzucapiunea este un mod originar de dobândire a 
proprietăţii unui bun imobil ca efect al exercitării posesiunii utile asupra unui bun în intervalul de 
timp determinat de lege. 

Pentru dovedirea dreptului de proprietate imobiliară prin uzucapiunea de 30 de ani, astfel 
cum este reglementată prin art.1890 C.civ. este necesar să fie îndeplinite cumulativ două condiţii: 
posesia propriu-zisă să fie utilă, adică neviciată şi să fie executată neîntrerupt, timp de 30 de ani, 
indiferent dacă posesorul este de bună credinţă sau de rea credinţă. 

În acest sens, prin art.1864 C civ. se prevede că „prescripţia  este fondată pe faptul 
posesiunii, posesiunea fiind „deţinerea unui lucru sau folosirea de un drept exercitată … de noi 
înşine sau de altul în numele nostru”. 

Prin urmare posesiunea juridică, adică aceea apărată de lege ca manifestare exterioară a unui 
drept constă atât în exercitarea în fapt a unor acte asupra lucrului, cât şi în posibilitatea de a exercita 
acele acte ca manifestare a pretenţiunii existenţei unui drept asupra lucrului respectiv, fie sub forma 
dreptului de proprietate în întregul său, fie sub forma unui atribut al acestuia. 

În conformitate cu art.1847 Cod civil, ”ca să se poată prescrie, se cere o posesiune 
continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar”.  

Având în vedere cele relatate, Curtea constată că în speţă nu sunt incidente dispoziţiile 
legale pentru ca reclamanţii recurenţi să poată uzucapa terenul în suprafaţă de 366 mp, cum au 
reţinut cele două instanţe în mod corect. 

Nu au uzucapat terenul timp de 30 de ani, astfel cum susţin, întrucât începând din anul 2001 
s-a formulat cerere de restituire a suprafeţei de 1792 mp. conform Legii nr.10/2001. 

În urma soluţionării notificării s-a emis dispoziţia nr.34/2004 de către Primarul Oraşului [...] 
la data de 16 septembrie 2005, persoanele juridice au fost puse în posesie fără a fi formulate 
obiecţiuni. 

La data punerii în posesie terenul era liber de construcţii; acea construcţie de care se face 
vorbire şi asupra căreia s-a solicitat să se constate accesiunea, nu exista edificată în anul 2005, a fost 
edificată conform precizării reclamantului în anul 2011. 

După punerea în posesie, proprietarii persoane fizice şi-au întabulat dreptul de proprietate 
asupra terenului în suprafaţă de 1792 mp din care face parte şi terenul în litigiu, proprietatea acelor 
persoane. 

De altfel, expertiza efectuată în cauză a stabilit că terenul în litigiu se suprapune cu lotul 111 
şi 112 – proprietatea pârâţilor persoanele fizice şi referitor la construcţie expertul a precizat că nu 
poate stabili data. 

Din adresa cu nr. 695 din 15 aprilie 2014 emisă de Direcţia Administraţiei Domeniului 
Public şi Privat rezultă că terenul şi clădirea nu se află în proprietatea lor şi că acest teren se află în 
zona de interdicţie de construire instituită de Legea nr. 597/2001. 

Toate cele menţionate fac dovada că reclamanţii nu au exercitat asupra terenului o  posesie 
continuă, utilă şi sub nume de proprietar timp de 30 de ani. 

Împrejurarea că nu au exercitat o posesie publică o constituie faptul că nu au fost înregistraţi 
în registrul fiscal şi nu au plătit taxe şi impozite pentru imobilul în litigiu. 

În mod corect instanţele de fond şi apel au înlăturat proba testimonială, nefiind coroborată 
cu celelalte probe administrate în cauză (înscrisuri şi expertiza tehnică imobiliară). 

Nu are relevanţă în soluţionarea prezentei cauze faptul că recurenţii au încheiat contract de 
furnizare de utilităţi cu întreprinderile în cauză, întrucât reclamanţii nu au făcut dovada îndeplinirii 
condiţiilor legale prev. de art. 1890 C.civ., având în vedere probele administrate în cauză. 

Pentru considerentele expuse, Curtea, în baza art.312 C.pr.civ. va respinge recursul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 184/C/09.11.2015 
Judecător redactor Vanghelița Tase 
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6. Uzucapiune. Situaţia moştenitorilor unui posesor care îndeplinea 
condiţiile pentru a uzucapa, anterior decesului. Exercitarea dreptului de opţiune 
cu privire la uzucapiune de către succesorii lui de cujus. Efecte. 

 
 În literatura juridică s-a reţinut că atunci când termenul prescripţiei achizitive s-a împlinit în 
persoana autorului fără ca acesta să işi exercite dreptul de opţiune cu privire la uzucapiune, acest drept se 
transmite la succesorii universali sau cu titlu universal. Ca urmare, aceştia nu mai trebuie să invoce 
joncţiunea posesiilor, ci doar trebuie să îşi exercite într-o formă pozitivă dreptul de opţiune cu privire la 
uzucapiune pe care l-au dobândit de la autorul lor (Valeriu Stoica - Drept civil, Drepturile reale principale, 
Editura Humanitas, Bucureşti 2006 vol. 2 pag. 417; Ana Boor, Uzucapiunea, Prescripţia, Posesia şi 
publicitatea, Editura Lumina Lex Bucuresti 1999, pag. 195, text şi nota 489).  

Aşadar, atâta timp cât termenul de prescripţie achizitivă fusese împlinit înainte de decesul autorului, 
moştenitorii pot să invoce uzucapiunea, cu consecinţa că bunul uzucapat a intrat în masa succesorală fiind 
supus împărţelii.  

Aşadar,  moştenitorii dobândesc prin succesiune mai întâi dreptul de opţiune cu privire la 
uzucapiune, iar apoi prin exercitarea pozitivă a acestui drept dobândesc chiar dreptul de proprietate asupra 
bunului posedat de autorul lor, dar acest drept este dobândit tot cu titlul de moştenire, iar nu în mod direct, 
întrucât retroactivitatea efectelor uzucapiunii face ca dreptul de proprietate să treacă mai întâi prin 
patrimoniul autorului lor (în acest sens a se vedea A. Boor, op.cit. pag. 195,199,200; Valeriu Stoica, op.cit. 
pag. 390). 

 
Art. 1885 Cod civil 

Art. 1859 şi art. 1860 Cod civil (1864) 
 
 Prin sentinţa civilă nr.9393 din 18.09.2014 Judecătoria Constanţa a admis acţiunea 
principală formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Constanţa şi 
intervenienta [...]. A constatat că reclamanta şi intervenienta au dobândit prin uzucapiune de lungă 
durată şi joncţiunea posesiilor dreptul de proprietate cu privire la imobilul-teren în suprafaţă de 196 
mp situat în Constanţa [...]. 

A motivat instanţa de fond că imobilul s-a aflat în posesia părinţilor reclamantei, respectiv 
[...] şi [...]. După decesul numitei [...], autorul [...] s-a căsătorit cu intervenienta [...] care a rămas în 
imobil după moartea soţului său. Atât reclamanta, cât şi intervenienta în interes propriu, au solicitat 
constatarea uzucapiunii de 30 de ani. 

 Stăpânirea materială a imobilului a avut loc în perioada de referinţă şi este dovedită de 
relaţiile primite de la Primăria Municipiului Constanţa prin care s-a comunicat faptul că autoarea 
[...] a fost luată în evidenţele de impunere cu terenul ce făcea obiectul actului de vânzare cumpărare 
încheiat sub forma unui înscris sub semnătură privată denumit chitanţă, precum şi cu  construcţiile 
edificate pe acesta în perioada 1966-1975. Ulterior, reclamanta [...] figurează alături de tatăl ei [...], 
reţinându-se că au dobândit imobilul de pe urma defunctei [...], în baza certificatului de moştenitor 
autentificat sub nr. [...]/10.09.1976, în cuprinsul căruia se menţionează că „moştenitorii nu au 
prezentat titlu de proprietate”. Reclamanta a înţeles să invoce joncţiunea posesiei lor cu posesia 
exercitată de autorii ei, numitul [...] şi numita [...], care a exercitat o posesie continua, neîntreruptă, 
publică şi sub nume de proprietar aupra terenului în cauză. 

 Martorii propuşi spre audiere de reclamantă au declarat că autorii reclamantei locuiau deja 
în imobil în anii 1971, împreună cu [...] şi [...] şi cu fiica, respectiv reclamanta din prezenta cauză. 
Pe de altă parte, martorii [...] şi [...] au arătat că după decesul lui [...], [...] a rămas în imobil, aspect 
ce denotă actualitatea posesiei, care în prezent este exercitată de către aceasta din urmă. 
Intervenientul principal a făcut dovada că din anul 1979 de când s-a căsătorit cu [...] şi ulterior 
decesului acestuia, în calitate de soţie supravieţuitoare, a exercitat o posesie mai mare de 30 de ani. 
Deşi reclamanta este moştenitoarea legală a numitului [...], aceasta nu a împiedicat-o pe 
intervenientă să uzucapeze terenul, cea din urmă continuând să locuiască în imobil în calitate de 
soţie supravieţuitoare. 
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 Împotriva acestei soluţii au declarat recurs reclamanta [...] şi Municipiul Constanţa prin 
Primar. 
 Recurentul Municipiul Constanţa reprezentat prin Primar a criticat hotărârea instanţei de 
fond sub aspectul greşitei dezlegări a raporturilor juridice din speţă. S-a susţinut că în mod greşit 
instanţa de fond a apreciat că reclamanta şi intervenienta îndeplinesc condiţiile pentru a uzucapa. 
Imobilul a fost dobândit în posesie de către mama reclamantei, iar ulterior decesului acesteia, 
folosinţa bunului a fost dobândită de soţul supravieţuitor, [...] şi fiica [...]. Împrejurarea că ulterior 
[...] se recăsătoreşte cu intervenienta [...] nu îi conferă acestei calitatea de coproprietar apt să 
uzucapeze, întrucât actele de folosinţă a bunului nu au fost efectuate în nume propriu ci cu 
îngăduinţa adevăratului proprietar. Intervenienta nu a plătit impozitele şi taxele către stat, în rolul 
fiscal nefiind menţionată iar posesia exclusivă exercitată după anul 2011 nu este aptă de a atrage 
după sine uzucapiunea. Cât o priveşte pe [...], aceasta nu a a locuit constant în imobil, astfel că 
posesia este una întreruptă. Nici reclamanta şi nici pârâta nu au cerut joncţiunea posesiilor, astfel că 
cererea lor nu este fondată. 
 Reclamanta [...] a criticat şi ea hotărârea instanţei de fond sub aspectul admiterii cererii de 
intervenţie a numitei [...] care, în opinia sa, nu îndeplinea condiţiile pentru uzucapiune. 
 Alte probatorii nu au fost administrate în faţa instanţei de control judiciar. 

Procedând la soluţionarea cauzei, tribunalul a calificat căile de atac declarate ca fiind apeluri 
în raport de valoarea obiectului cererii de chemare în judecată şi prevederile art.2821 C.proc.civ. 

Prin decizia civilă nr. 322/26.03.2015 Tribunalul Constanţa a anulat ca netimbrat apelul 
reclamantei [...] şi a admis apelul pârâtului Municipiul Constanţa prin Primar. 
 A schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că a respins ca nefondate atât acţiunea principală 
formulată de reclamanta [...] cât şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de 
intervenienta [...]. 
 A obligat reclamanta şi intervenienta la plata către pârât a sumei de 560 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată (onorariu de avocat). 
 A obligat apelanta reclamanta şi intimata intervenientă la plata către apelantul pârât a sumei 
de 2132,32 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru şi onorariu de avocat). 
 Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de apel în referire la apelul reclamantei [...] a 
reţinut că s-a stabilit în sarcina apelantei reclamante obligaţia de a timbra apelul, iar apelanta 
reclamantă nu s-a conformat acestei dispoziţii a instanţei, situaţie în care s-a aplicat sancţiunea 
anulării căii de atac, conform art. 20 din Legea 147/1994 privind taxele judiciare de timbru. 
 În referire la apelul pârâtului Municipiul Constanţa prin Primar, Tribunalul Constanţa a 
reţinut, în esenţă, că toate criticile apelantului sunt fondate, întrucât nici reclamanta şi nici 
intervenienta în interes propriu nu au făcut dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor legale pentru 
dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu prin uzucapiunea de 30 de ani. 
 Astfel, în referire la reclamanta [...] s-a reţinut că aceasta nu mai locuieşte în imobil după 
căsătoria sa, aceasta venind în vizită la tatăl său în mod sporadic, iar după decesul autorului, deşi 
reclamanta a încercat să o viziteze pe [...], soţia supravieţuitoare, nu a reuşit să mai intre în imobil, 
poarta fiind închisă. S-a mai reţinut că plata impozitului pe imobil, efectuată de reclamantă, 
neînsoţită de acte de stăpânire notarială nu este aptă să conducă la dobândirea dreptului de 
proprietate asupra imobilului. 
 În ceea ce o priveşte pe intervenienta [...], din declaraţia martorilor audiaţi în cauză s-a 
reţinut că în perioada 1992- 2004, aceasta a fost separată în fapt de soţul său, defunctul [...], şi nu a 
locuit alături de acesta în imobilul în litigiu. Prin urmare, posesia fiind întreruptă în perioada 1992-
2004, pentru intervenienta [...] a început să curgă o nouă posesie în anul 2004, iar termenul de 30 de 
ani nu s-a împlinit până în prezent, pentru ca această nouă posesie să fie apta să conducă la 
dobândirea unui drept de proprietate. 
 Reţinându-se că apelantul pârât a triumfat în apel, Tribunalul Constanţa a obligat reclamanta 
alături de intervenienta în interes propriu la plata cheltuielilor de judecată aferente cauzei (fond şi 
apel). 
 Împotriva acestei decizii, în termen legal a declarat recurs reclamanta [...], care a 
criticat-o pentru nelegalitate conform art. 304 pct. 9 C.pr. civ. 
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 A susţinut recurenta reclamantă că Tribunalul Constanţa a făcut o greşită aplicare în speţă a 
dispoziţiilor legale în materia uzucapiunii de 30 de ani. 
 A arătat recurenta că s-a născut şi a locuit în casa din [...], Constanţa în perioada 1966 – 
1976 împreună cu părinţii ei, iar după decesul mamei sale [...], a locuit împreună cu tatăl său [...], 
fiind înregistraţi în calitate de succesori ai defunctei [...], conform certificatului de moştenitor 
nr.[...]/10.09.1976. Ulterior căsătoriei sale nu a abandonat acest imobil, ci a continuat să îşi viziteze 
tatăl care a rămas în continuare în imobil până la deces, iar după decesul tatălui său în anul 2011, 
reclamanta a fost recunoscută ca şi proprietar, fiind succesoarea părinţilor săi, [...] şi [...]. 
 Referitor la intervenienta [...] s-a arătat că aceasta are calitate de soţie supravieţuitoare a 
defunctului său tată, [...], dar că în perioada căsătoriei aceasta a fost separată un timp de tatăl său 
locuind în localitatea [...]. După decesul tatălui său, soţia supravieţuitoare s-a reîntors în imobilul în 
litigiu, dar reclamanta la rândul ei, deşi nu a locuit în casă, s-a ocupat de cultivarea grădinii şi a 
efectuat lucrări de amenajare a construcţiei moştenite de la tatăl sau. 
 A solicitat recurenta reclamantă, cu ocazia dezbaterii pe fondul recursului, admiterea căii de 
atac, modificarea hotărârii Tribunalului Constanţa şi menţinerea sentinţei prin care s-a recunoscut 
dobândirea dreptului de proprietate de către reclamantă împreuna cu intervenienta în interes 
propriu, cu privire la imobilul succesoral.  

Intimatul pârât Municipiul Constanţa, prin Primar, nu a formulat întâmpinare dar şi-a expus 
punctul de vedere cu privire la recursul formulat de reclamantă, prin concluziile scrise depuse la 
dosar la termenul din 15.09.2015. 
 A solicitat intimatul pârât respingerea recursului reclamantei ca nefondat susţinând că nici 
reclamanţii şi nici intervenienta în interes propriu nu au exercitat fiecare în parte şi în exclusivitate o 
posesie de 30 de ani, utilă si neviciată asupra imobilului in litigiu. 
 În referire la reclamanta [...] s-a invocat faptul că începând cu anul 1980 aceasta nu a mai 
locuit în imobil, posesia acesteia fiind întreruptă. 
 În ceea ce o priveşte pe intervenienta [...], aceasta a exercitat o posesie exclusivă cu privire 
la imobil numai după decesul soţului său, începând cu anul 2011 iar această posesie nu îndeplineşte 
condiţiile pentru a uzucapa, nefiind împlinit termenul de prescripţie achizitivă de 30 de ani. 
 Apreciază intimatul pârât că reclamanta şi intervenienta numai împreună şi nu separat ar fi 
avut posibilitatea invocării uzucapiunii prin joncţiunea posesiilor lor cu posesiile exercitate de 
autorii lor [...] şi [...]. 
 Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport cu criticile recurentei 
reclamante, Curtea constată că recursul este fondat şi urmează a fi admis pentru următoarele 
considerente:  
 Fiind un mod de dobândire a proprietăţii, uzucapiunea se întemeiază pe faptul posesiei pe 
perioada de timp prescrisă de lege. Aşadar, când posesiunea unui imobil se prelungeşte pe o 
anumită perioadă de timp, în anumite condiţii impuse de lege, acest fapt nu rămâne fără consecinţe 
juridice, cea mai importantă fiind aceea că, la epuizarea termenului, această stare de fapt duce la 
naşterea dreptului de proprietate asupra imobilului, în patrimoniul persoanei care a avut posesie 
utilă (art. 1889 C. civil 1864). 
 Conform disp. art 1859 C. civil (1864) „În toate cazurile când posesiunea aceluiaşi lucru 
trece pe rând în mai multe mâini, fiecare posesor începe în persoana sa, o nouă posesiune, fără a 
distinge dacă strămutarea s-a făcut în mod singular sau universal, lucrativ sau oneros”. 
 Acest text inserat în Codul civil (1864) instituie principiul potrivit căruia fiecare posesor, 
indiferent dacă a dobândit posesia începe în persoana sa o nouă posesie, nefiind un simplu 
continuator al posesiei autorului său. 
 Deşi fiecare posesor începe o posesie nouă în persoana sa, el are facultatea, spre a putea 
opune prescripţia să unească posesiunea sa cu posesiunea autorului sau (art. 1860 C. civil); această 
unire a posesiei succesorului cu posesia autorului său fiind cunoscută sub denumirea de joncţiunea 
posesiilor. 
 Legiuitorul român a plecat de la premisa existenţei a două posesii, care au ca obiect acelaşi 
bun, care se disting în primul rând prin aceea că sunt exercitate de două persoane diferite între care 
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s-a născut un raport juridic pe temeiul căruia o persoană are calitatea de autor iar cealaltă are 
calitatea de succesor. 
 S-a instituit astfel un alt drept de opţiune, ca drept potestativ distinct de dreptul de opţiune 
cu privire la uzucapiune, dar în strânsă legătură cu acesta. Dacă posesorul exercită într-o formă 
pozitivă dreptul de opţiune cu privire la uzucapiune, el are posibilitatea pentru a dovedi că este 
îndeplinită condiţia referitoare la durata posesiei, să invoce joncţiunea posesiei sale cu posesia 
autorului său. 
 Aşadar, dreptul de opţiune cu privire la joncţiunea posesiilor poate fi exercitat într-o formă 
pozitivă, caz în care posesorul înţelege să se folosească de beneficiul unirii posesiei sale cu posesia 
autorului său, sau într-o formă negativă, caz în care îşi manifestă voinţa de a renunţa la acest 
beneficiu. 
 Dreptul la opţiune cu privire la joncţiunea posesiilor a fost instituit de legiuitor din aceleaşi 
raţiuni pentru care a recunoscut şi dreptul de opţiune cu privire la uzucapiune, respectiv 
consolidarea situaţiilor de fapt prin transformarea lor în siuaţii de drept pe temeiul principiului 
securităţii circuitului civil sau, într-o altă formulare, pe temeiul principiului securităţii dinamice a 
raporturilor juridice civile.  
 În literatura juridică s-a reţinut că atunci când termenul prescripţiei achizitive s-a împlinit în 
persoana autorului fără ca acesta să işi exercite dreptul de opţiune cu privire la uzucapiune, acest 
drept se transmite la succesorii universali sau cu titlu universal. Ca urmare, aceştia nu mai trebuie să 
invoce joncţiunea posesiilor, ci doar trebuie să îşi exercite într-o formă pozitivă dreptul de opţiune 
cu privire la uzucapiune pe care l-au dobândit de la autorul lor (Valeriu Stoica, Drept civil, 
Drepturile reale principale, Editura Humanitas, Bucureşti 2006 vol. 2 pag. 417; Ana Boor, 
Uzucapiunea, Prescripţia, Posesia şi publicitatea, Editura Lumina Lex Bucuresti 1999, pag. 195, 
text şi nota 489).  

Aşadar atâta timp cât termenul de prescripţie achizitivă fusese împlinit înainte de decesul 
autorului, moştenitorii pot să invoce uzucapiunea, cu consecinţa că bunul uzucapat a intrat în masa 
succesorală fiind supus împărţelii.  

Aşadar,  moştenitorii dobândesc prin succesiune mai întâi dreptul de opţiune cu privire la 
uzucapiune, iar apoi prin exercitarea pozitivă a acestui drept dobândesc chiar dreptul de proprietate 
asupra bunului posedat de autorul lor, dar acest drept este dobândit tot cu titlul de moştenire, iar nu 
în mod direct, întrucât retroactivitatea efectelor uzucapiunii face ca dreptul de proprietate sa treacă 
mai întâi prin patrimoniul autorului lor (în acest sens, a se vedea A. Boor, op.cit. pag. 195,199,200; 
Valeriu Stoica, op.cit. pag. 390). 
 Raportând aceste scurte consideraţii teoretice referitoare la joncţiunea posesiilor şi la situaţia 
moştenitorilor universali ai autorului care posedase anterior decesului, în mod util imobilul, timp de 
30 de ani, Curtea constată că Tribunalul Constanţa a dat o dezlegare greşită problemelor de drept 
deduse judecăţii, cu consecinţa admiterii în mod greşit a apelului pârâtului Municipiul Constanta 
prin Primar. 

Se constată că in mod greşit Tribunalul Constanta a analizat îndeplinirea condiţiilor 
uzucapiunii de lungă durată în persoana reclamantei şi separat în persoana intervenientei în interes 
propriu, deşi atât în cadrul acţiunii principale, cât şi în cererea de intervenţie în interes propriu, 
reclamanta [...] şi intervenienta [...] au arătat că sunt succesoarele defunctului [...], decedat la data 
de 28.12.2011, autorul acestor părţi exercitând o posesie continuă, sub nume de proprietar asupra 
imobilului din Constanţa, [...], reprezentând teren în suprafaţă de 196 mp, începând cu anul 1968 şi 
până la decesul în anul 2011. 

Raportat la această situaţie de fapt şi avându-se în vedere calitatea reclamantei şi a 
intervenientei de succesoare universale ale defunctului [...], cât şi exercitarea dreptului de opţiune al 
acestora cu privire la uzucapiune prin promovarea acţiunii principale şi a cererii de intervenţie în 
interes propriu se impune a se verifica, cum în mod judicios a reţinut prima instanţa, condiţiile 
dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului in litigiu de către succesorii fostului posesor 
[...], respectiv exercitarea dreptului de opţiune cu privire la joncţiunea posesiilor sau doar 
exercitarea dreptului de opţiune cu privire la uzucapiune, în calitate de succesoare ale autorului [...], 
posesor al imobilului în litigiu, în persoana căruia fuseseră îndeplinite anterior decesului (anul 
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2011) toate condiţiile impuse de art.1837 şi 1864 C.civ. (1864) pentru a dobândi dreptul de 
proprietate asupra terenului de 196 mp prin prescripţia achizitivă de 30 de ani. 
 În speţă, se reţine că terenul în suprafaţă de 196 mp situat în Constanţa, [...] a fost deţinut în 
temeiul unui înscris sub semnătura privată denumită „chitanţa” încheiat între vânzătorii [...] şi [...] şi 
cumpărătorii [...], [...] [...] şi [...] (mama reclamantei şi prima soţie a numitului [...]) de autorii 
reclamantei începând cu anul 1968 (10 octombrie 1968). 
 Tatăl reclamantei [...] a locuit împreună cu soţia sa [...] în acest imobil de la data cumpărării 
terenului şi edificării casei de locuit, iar ulterior decesului primei sale soţii, [...] (decedată la 
14.02.1976), soţul supravieţuitor, [...], (alături de reclamantă în calitate de descendentă) a continuat 
o posesie utilă cu privire la acest imobil fiind recunoscut în mod public ca proprietar al bunului si 
plătind impozit pentru casă şi teren, astfel cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 
[...]/10.09.1976 eliberat după defuncta [...] şi din adresa nr. [...]/18.11.2013 emisă de SPIT 
Constanţa. 
 Din adresa nr. [...]/18.11.2013 emisă de Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa 
rezultă că în registrul fiscal 2-17-16 (perioada 1966-1975), la matricola [...], la adresa [...] (în 
prezent [...]) a figurat înregistrată [...] cu o suprafaţă de 196 mp clădire şi curte, cu menţiunea „scutit 
de impozit 5 ani conform HCM [...]/1953, de la data de 1 iulie 1972”. 
 Conform aceleiaşi adrese, în prezent, în baza de date -persoane fizice, la adresa din strada 
[...] la matricola [...] figurează înregistraţi [...] şi [...], cu un imobil compus din teren în suprafaţă de 
196 mp si construcţii cu destinaţia de locuinţă, cu suprafaţa desfăşurată de 59,44 mp şi anexă în 
suprafaţă de 46,66 mp, având valoarea de impunere de 41925,63 lei. Se specifică faptul că acest 
registru conţine menţiunea conform căreia [...] şi [...] (fostă [...]) au dobândit imobilul sus menţionat 
de pe urma defunctei [...], în baza certificatului de moştenitor autentificat sub nr.[...]/10.09.1976, în 
cuprinsul căruia se menţionează că „moştenitorii nu au prezentat titlu de proprietate”. 
 Referitor la corespondenţa între actuala adresă a imobilului - Constanţa [...] şi [...] (strada la 
care figurează înregistrat imobilul în litigiu în evidenţele fiscale ale Municipiului Constanţa), Curtea 
constată că prin expertiza topografică întocmită de expertul [...], avizată potrivit Regulamentului  
privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specialitatea 
topografie, cadastru, geodezie, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
715/11.10.2011, prin procesul verbal de recepţie nr. [...]/2014 de OCPI Constanţa s-a identificat 
terenul de 196 mp si construcţia în Municipiul Constanţa, [...], fost [...], conform Planului de 
Amplasament şi delimitare a imobilului, expertul arătând că „Cea mai importantă caracteristică este 
identificarea actuală, imobilul fiind înregistrat la adresa [...]” (deşi provine dintr-un imobil anterior 
ce era identificat pe [...], acest nomenclator stradal nu mai este de actualitate.  

Această situaţie este confirmată şi prin adresa nr. R 145384/08.01.2014 emisă de Primăria 
Municipiului Constanţa Direcţia Patrimoniu în care se consemnează „[...] - În fişa bunului imobil 
cvartal nr. [...] la adresa [...] figurează [...] cu teren, deţinut fără acte, aflat în proprietatea Primăriei 
Constanţa”. 
 Referitor la posesia exercitată de autorul reclamantei şi al intervenientei în interes propriu, în 
perioada 14.02.1976 (data decesului soţiei [...]) - 28.12.2011 (data decesului [...]), Curtea constată 
că această posesie a întrunit condiţiile art. 1864 C civil, fiind aptă să conducă la dobândirea 
dreptului de proprietate asupra terenului de 196 mp. 
 Astfel autorul celor două persoane fizice - numitul [...] a exercitat în toată această perioadă 
de 35 de ani o posesie utilă, sub nume de proprietar, continuă, paşnică şi publică, fiind cunoscut atât 
de vecini cât şi de autorităţi ca fiind deţinătorul terenului de 196 mp şi al construcţiei edificate pe 
acesta, astfel cum a fost identificat prin expertiza topo [...], imobil pentru care a plătit în mod 
constant taxe şi impozite, nefiind tulburat în exercitarea acestei posesii de către proprietarul 
terenului -Municipiul Constanţa. 
 Se reţine de altfel că pârâtul Municipiul Constanţa nu a negat caracterul util al posesiei lui 
[...] care a posedat neîntrerupt imobilul - teren şi construcţii, în perioada 1976 (de la decesul soţiei 
sale [...]) şi până la decesul său - 28.12.2011), ci a susţinut că niciuna dintre succesoarele acestuia, 
reclamanta şi intervenienta în interes propriu, nu îndeplinesc fiecare în parte condiţiile legale pentru 
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a uzucapa acest imobil în nume propriu, întrucât niciuna dintre acestea nu au posedat neîntrerupt 
terenul timp de 30 de ani. 
 Deşi este real faptul că nici reclamanta şi nici intervenienta în interes propriu nu au posedat 
fiecare în parte şi în mod exclusiv, timp de 30 de ani imobilul în litigiu pentru a dobândi un drept de 
proprietate asupra bunului în mod exclusiv, instanţa de apel nu a avut în vedere faptul că acestea s-
au legitimat ca şi succesoare ale defunctului [...] decedat 28.11.2011, în calitate de descendenta de 
gr.I (fiică) şi, respectiv de soţie supravieţuitoare, iar prin promovarea acţiunilor de faţă şi-au 
exercitat dreptul potestativ cu privire la uzucapiune, termenul de prescripţie achizitivă cu privire la 
imobilul în litigiu fiind însă împlinit înainte de decesul autorului comun ([...]), care exercitase o 
posesie utilă, aptă să conducă la dobândirea dreptului de proprietate, dar care nu a promovat până la 
deces o acţiune în justiţie pentru valorificarea acestei posesii utile. 
 Prin urmare, moştenitorii legali ai lui [...], printr-o exercitare pozitivă a dreptului de opţiune 
cu privire la uzucapiune au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu, imobil în 
legătură cu care toate condiţiile uzucapiunii de lungă durată fuseseră îndeplinite în persoana 
autorului comun, [...], bunul intrând mai întâi în succesiunea autorului şi apoi la succesorii 
universali, sens în care este şi literatura de specialitate mai sus-menţionată. 
 Raportat la aceste considerente, în baza 312 C.pr.civ., Curtea va admite recursul formulat de 
reclamanta [...] şi va modifica în parte decizia recurată, în sensul respingerii apelului Municipiului 
Constanţa ca nefondat, cu toate consecinţele asupra pretenţiilor apelantului pârât, care a pierdut în 
apel, asupra pretenţiilor sale ce vizau obligarea persoanelor fizice adversare la plata cheltuielilor de 
judecata (fond si apel). 
 Vor fi menţinute dispoziţiile deciziei civile nr.322/26.03.2015 a Tribunalului Constanţa 
exclusiv sub aspectul soluţiei de anulare ca netimbrat a apelului formulat de apelanta [...] împotriva 
sentinţei civile nr. 9393/18.09.2014 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul 
nr.24042/212/2012. 

Decizia civilă nr. 160/C/16.09.2015 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
 

 

C. DESPĂGUBIRI 

 
7. Dobândirea prin revendicare a terenului aferent construcției chiriaşului 

cumpărător. Dreptul la daune interese pentru lipsa de folosință asupra 
terenului. 

 
Prin Legea nr. 112/1995 s-a prevăzut dreptul chiriaşului cumpărător de a primi în folosinţă – în 

raport cu fostul proprietar - terenul aferent locuinţei cumpărate; prin Legea nr. 10/2001 s-a stabilit că în 
procedura specială nu se restituie în natură şi terenul aferent acestor locuinţe. Aceste prevederi relevă 
viziunea legiuitorului, în sensul transpunerii legale a unui drept de superficie instituit în favoarea terţului 
subdobânditor. 

Împrejurarea că fostul proprietar a înţeles să continue acţiunea în revendicare şi ulterior adoptării 
Legii 10/2001, cerând - şi obţinând - retrocedarea întregului imobil în modalitatea în care se prezenta la 
data procesului (ocupat parţial de construcţia cumpărată de chiriaşul cumpărător), că nu a depus notificare 
pentru măsuri reparatorii în echivalent şi nici nu a reuşit în demersul de constatare a nulităţii contractului 
încheiat conform Legii 112/1995, denotă că şi-a asumat această situaţie şi nu poate pretinde despăgubiri de 
la chiriaşul cumpărător, pentru ,,lipsă de folosinţă’’ asupra terenului. 

 
Art. 480 Cod civil 1864 

Art. 9 din Legea nr. 112/1995 
Art. 1 Protocolul 1 Convenţia pentru apărarea dreturilor omului  
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Cu privire la situaţia de fapt care a generat prezentul litigiu, instanţa de recurs reţine 
următoarele: 

Pârâta [...], chiriaş în temeiul contractului de închiriere nr. 10549/01.04.1994 al unui spaţiu 
locativ din mun. Constanţa, strada …, dobândeşte conform Legii nr. 112/1995 dreptul de proprietate 
asupra locuinţei cu trei camere şi anexe, în suprafaţă utilă de 54,30 mp, prin cumpărare de la 
RAEDPP (aflată în subordinea Consiliului Local Constanţa). Contractul de vânzare-cumpărare nr. 
…/28 octombrie 1996 menţionează că, pe lângă dreptul de proprietate asupra locuinţei, chiriaşul 
mai dobândeşte şi dreptul de folosinţă, pe durata existenţei construcţiei, asupra terenului aferent 
edificiului vândut. 
 La 20 octombrie 1998, [...] (autorul reclamanţilor [...] şi [...]) promovează acţiune în 
revendicare pe dreptul comun în contradictoriu cu Statul Român, Consiliul Local Constanţa, 
Municipiul Constanţa şi RAEDPP Constanţa, în vederea recuperării imobilului compus din teren în 
suprafaţă de 480 mp şi construcţie cu două corpuri de clădire. În acel dosar se pronunţă sentinţa 
civilă nr. 1588/4 octombrie 2005 a Tribunalului Constanţa, prin care se admite în parte acţiunea în 
revendicare, pârâţii autorităţi locale fiind obligaţi să-i restituie lui [...] întreg terenul de 480 mp şi 
construcţiile regăsite pe acesta, cu excepţia celor vândute chiriaşului [...] (locuinţa cu anexe). Prin 
aceeaşi hotărâre se constată că [...] este proprietara construcţiilor cu destinaţia de locuinţă. 
Hotărârea rămâne irevocabilă în această statuare, recursul autorităţilor locale, dar şi al 
reclamantului, fiind respinse conform deciziei civile nr. 1847/26.02.2007 a Î.C.C.J. 
 Într-o altă cauză, contemporană, se pronunţă sentinţa civilă nr. 10107/25 iunie 2003 a 
Judecătoriei Constanţa, rămasă irevocabilă, prin care a fost respins demersul iniţiat de [...], vizând 
constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare sus menţionat, apreciindu-se că nu se poate 
reţine – cum a pretins reclamantul – că subdobânditorul acestei părţi de construcţie a fost de rea 
credinţă. Titlul pârâtei [...] a fost, prin urmare, validat în instanţă, confirmându-se irevocabil că 
pentru locuinţa cumpărată în condiţiile legii speciale este deţinătoarea unui ,,bun’’ în sensul art. 1 
din Protocolul I al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. 

Conform protocolului de predare-primire încheiat la 07.04.2009 între RAEDPP şi 
reclamanţi, imobilul din str. L nr. 83 a fost predat titularilor de drept, ,,mai puţin construcţiile cu 
destinaţia de locuinţă de 56,67 mp şi magazie 8,70 mp, ocupate de [...]’’. Nu s-au consemnat 
obiecţiuni ale proprietarilor. 

Cu privire la temeiurile în drept incidente, instanţa de recurs consideră necesară o scurtă 
evaluare a cadrului legislativ, reţinând că, după adoptarea Decretului-lege nr. 61/1990 (care a 
reglementat vânzarea către populaţie a locuinţelor construite din fondurile statului), o nouă măsură 
de atenuare a vechilor nedreptăţi ale regimului comunist a constituit-o, în viziunea legiuitorului, 
stabilirea de măsuri reparatorii pentru foştii proprietari persoane fizice, cu privire la imobilele cu 
destinaţia de locuinţe, trecute cu această destinaţie după 6 martie 1945 în proprietatea statului sau a 
altor persoane juridice. În acest context a fost adoptată Legea nr. 112/1995, ca prim act normativ 
care a urmărit să concilieze situaţia foştilor proprietari cu cea a chiriaşilor din spaţiile locative 
administrate de stat. Această lege a permis, astfel, fostului proprietar să pretindă restituirea în natură 
a spaţiului locativ pe care, după preluarea de către stat, îl deţinea ca şi chiriaş, precum şi a 
apartamentelor libere, dar şi obţinerea de despăgubiri pentru spaţiile ocupate de către chiriaşi. În 
egală măsură, legea a permis chiriaşilor aflaţi în apartamentele care nu făceau obiectul restituirii în 
natură, de a le cumpăra de la stat, cu plata integrală sau în rate a preţului. 

Actul normativ special nu a interferat cu dreptul comun, astfel încât o acţiune în revendicare 
clasică, iniţiată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/1995, putea fi continuată fără a fi impusă 
legislativ suspendarea sau suprimarea cauzei pendinte. 

La data de 14 februarie 2001 a intrat în vigoare Legea nr. 10/2001, care a vizat stabilirea 
unui cadru general mai larg de redobândire, în materialitatea lor, a bunurilor imobile preluate de stat 
în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, sau despăgubiri dacă nu mai era posibilă 
retrocedarea. Această lege specială a dispus, prin art. 47 alin. 1 (din forma iniţială a legii) că 
prevederile ei sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată, persoana îndreptăţită putând 
alege calea procedurii speciale, fie prin renunţarea la judecata cauzei pe dreptul comun, fie prin 
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solicitarea suspendării litigiului de drept comun până la momentul rezolvării notificării depuse în 
termenul prevăzut de legea specială. 

Legiuitorul nu a impus nici de această dată foştilor proprietari ca, de la data intrării în 
vigoare a legii noi, să depună notificare şi să părăsească procedura revendicării aflate în derulare la 
14.02.2001, însă a asigurat prin noile dispoziţii corelarea cu situaţia generată de Legea nr. 
112/1995. Astfel, prin art. 15 din Legea nr. 10/2001 s-a tranşat asupra situaţiei chiriaşilor din 
imobilele care puteau fi restituite în natură şi s-a stabilit chiria, în cazurile sociale, care putea fi 
pretinsă de fostul proprietar ce primea imobilul deţinut de chiriaşi; prin art. 19 s-a reglementat 
posibilitatea proprietarilor care primiseră despăgubiri conform Legii 112/1995 de a face notificare 
pentru atribuirea în natură a bunului imobil, dacă erau întrunite cerinţele noii legi, precum şi dreptul 
acestora de a cere reevaluarea despăgubirilor dacă bunul fusese între timp înstrăinat chiriaşilor 
cumpărători. 

Legea nr. 10/2001 a stabilit modalitatea în care se putea pretinde, de către chiriaşii 
deposedaţi, contravaloarea îmbunătăţirilor aduse spaţiului locativ retrocedat fostului proprietar. 
Acelaşi act normativ a deschis posibilitatea celor care nu obţinuseră câştig de cauză în procedurile 
anterioare (de drept comun sau în virtutea Legii 112/1995) să pretindă din nou, prin notificare, 
măsuri reparatorii conform Legii 10/2001 – art. 48, dar şi să solicite, în răstimp de un an de la data 
intrării în vigoare a legii, constatarea nulităţii actelor de înstrăinare apreciate a fi fost făcute cu 
eludarea legilor (inclusiv a contractelor de vânzare cumpărare încheiate pe temeiul Legii nr. 
112/1995 de către chiriaşii cumpărători) – art. 46. 

În fine, tocmai pentru a permite celui care s-a considerat îndreptăţit la măsuri reparatorii să 
îşi finalizeze procedura de drept comun şi să uzeze, fără discriminare, în egală măsură de 
procedurile legii speciale, în textul art. 47 alin. 3 al Legii nr. 10/2001 s-a prevăzut că ,,În cazul în 
care persoanei îndreptăţite i s-a respins, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, 
acţiunea privind restituirea în natură a bunului solicitat, termenul de notificare prevăzut la art. 21 
alin. 1 curge de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.’’ 

Curtea de Apel apreciază aceste repere legislative ca fiind importante în dezlegarea speţei de 
faţă, întrucât procedura de drept comun iniţiată de numitul [...] în octombrie 1998 s-a finalizat după 
intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, în modalitatea arătată prin sentinţa civilă nr. 1588/4.10.2005 
a Tribunalului Constanţa, definitivă şi irevocabilă – anume, prin restituirea potrivit dreptului comun 
a întregului teren de 480 mp şi a construcţiilor care mai puteau face obiectul retrocedării, adică a 
celor care nu făcuseră obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat în octombrie 1996, în 
favoarea chiriaşului cumpărător. 

Astfel cum au arătat în cauza de faţă recurenţii reclamanţi (succesori legali ai lui [...]), 
acţiunea în revendicare nu a fost suspendată pe temeiul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, 
întrucât nici după adoptarea legii speciale şi nici ulterior epuizării acestui proces (art. 21 alin. 1, art. 
47 alin. 3) nu a fost depusă la autoritatea locală o notificare care să rezolve situaţia părţii de imobil 
neretrocedate, vândute intimatei. 

Prevalenţa legii speciale faţă de norma de drept comun a fost clarificată printr-o serie de 
decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în recurs în interesul legii şi care au tranşat 
că, fără a înlătura ori minimaliza rolul procedurilor de drept comun în materia imobilelor preluate 
abuziv de stat, cei care se consideră îndreptăţiţi nu pot face abstracţie de normele adoptate de stat în 
acest sens şi să pretindă, în orice situaţie, retrocedarea în natură. 

Se arată în acest sens în decizia nr. 33/9 iunie 2008 a Î.C.C.J. în recurs în interesul legii, 
publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 108/2009, că  prin soluţiile Curţii Europene a Drepturilor 
Omului s-a recunoscut statului român libertatea de a reglementa condiţiile în care acceptă să 
restituie bunurile ce i-au fost transferate înainte de ratificarea Convenţiei, inclusiv sub aspectul 
modalităţii concrete, neimpunându-se vreo obligaţie în sensul restituirii acestora. Cu toate acestea, 
în măsura în care statul adoptă o anumită soluţie de despăgubire a foştilor proprietari, aceasta 
trebuie transpusă de o manieră rezonabil de clară şi coerentă, pentru a permite, pe cât posibil, 
evitarea insecurităţii juridice şi a incertitudinii pentru subiectele de drept vizate de măsurile de 
aplicare a acestei soluţii.  
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Prin decizia nr. 27/14.11.2011 a Î.C.C.J. pronunţată în recurs în interesul legii, publicată în 
Monitorul Oficial Partea I, nr. 120/2012, s-a statuat că nu este admisibilă promovarea de către fostul 
proprietar a unei acţiuni directe, îndreptate împotriva statului român şi întemeiate pe dispoziţiile art. 
480 şi următoarele din Codul civil 1864 şi al art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în locul procedurilor vizând 
obţinerea despăgubirilor băneşti pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură, şi 
pentru care se prevăd măsuri reparatorii conform legilor speciale. 

În soluţia dispusă în condiţiile art. 329 cod proc. civilă s-a arătat, de către Completul 
competent să judece recursul în interesul legii, că art. 13 din Convenţie garantează existenţa în 
dreptul intern a unui recurs ce permite invocarea, în substanţă, a drepturilor şi libertăţilor consacrate 
de Convenţie. El are ca o consecinţă directă existenţa unui ,,recurs intern’’, care să permită 
persoanei remedierea în plan naţional a oricărei încălcări a unui drept consacrat în Convenţie. 
Această dispoziţie solicită deci o cale internă de atac în faţa unei ,,autorităţi naţionale competente’’, 
care să examineze orice cerere întemeiată pe dispoziţiile Convenţiei, dar care să ofere şi reparaţia 
adecvată, chiar dacă statele contractante se bucură de o anume marjă de apreciere în ceea ce 
priveşte modalitatea de a se conforma obligaţiilor impuse de această dispoziţie. 

S-a arătat totodată că în cauza Rotaru împotriva României, 2000, CEDO a arătat că în 
virtutea art. 13 se deschide posibilitatea analizei pe fond a cererii reclamantului şi oferirea unui 
remediu adecvat încălcării dreptului, ceea ce constituie ,,recursul efectiv’’(cauzele Kudla împotriva 
Poloniei, Rysovskyy împotriva Ucrainei, Kacmar împotriva Slovaciei etc.). 
     Cu privire la natura acestui ,,recurs intern’’, decizia sus-citată a arătat că atât jurisprudenţa 
CEDO, cât şi doctrina, au stabilit că garanţiile prevăzute de art. 13 din Convenţie nu pot merge atât 
de departe încât să asigure o cale care să permită combaterea unei legi, pe motiv că este contrară 
Convenţiei, sau să atace conţinutul unei anumite reglementări în faţa unei autorităţi naţionale 
(cauzele James şi alţii împotriva Regatului Unit, Roche împotriva Regatului Unit, Murray împotriva 
Regatului Unit etc.). Judecătorul naţional nu poate înlătura o lege sub pretextul că nu corespunde 
Convenţiei europene, ci este obligat să aplice legea existentă în lumina principiilor degajate din 
blocul de convenţionalitate’’. 
 Această succintă trecere în revistă a statuărilor legislative şi jurisprudenţiale a fost necesară 
pentru a extrage în această cauză concluziile cu privire la existenţa unei ,,privări’’ a recurenţilor 
reclamanţi de bunul lor şi a temeiniciei dreptului pe care îl pretind, de a fi despăgubiţi de către terţul 
subdobânditor sub forma unor plăţi periodice, lunare, pe toată durata existenţei construcţiei, pentru 
folosinţa terenului de sub construcţia cumpărată conform Legii 112/1995. 
 Pe baza celor invocate, Curtea constată sub un prim aspect că recurenţii reclamanţi de faţă 
nu sunt în situaţia evocată în cauza Raicu contra României, 2006, ori Preda şi alţii împotriva 
României, 2014 (speţa Rodin), dreptul de proprietate recunoscut fostului proprietar [...] prin sentinţa 
civilă nr. 1588/4.10.2005 a Tribunalului Constanţa pentru întreg terenul aferent imobilului nefiind 
afirmat printr-o altă hotărâre definitivă şi irevocabilă, ca drept de proprietate în favoarea chiriaşului 
cumpărător. Prin urmare, nu coexistă asupra aceluiaşi bun (vorbind de terenul de 480 mp în general 
şi de terenul de 64 mp, de sub construcţia chiriaşului cumpărător, în particular) două drepturi de 
proprietate, deopotrivă valabile şi concurente, de o asemenea manieră încât recurenţii reclamanţi să 
se regăsească într-o situaţie de ,,privare de bun’’ lipsită de orice despăgubire, în înţelesul dat de art. 
1 din Protocolul 1 al Convenţiei. 
 Dimpotrivă, recurenţii reclamanţi sunt unicii titulari ai dreptului de proprietate, intabulat în 
cartea funciară şi pentru care plătesc impozit către stat, având pe deplin dreptul de dispoziţie asupra 
acestui bun. 

Sub un al doilea aspect, Curtea arată că prin recunoaşterea dreptului de folosinţă asupra 
terenului de sub construcţia înstrăinată, terţului subdobânditor, potrivit art. 9 din Legea nr. 
112/1995, recurenţii reclamanţi nu se află în situaţia evocată în cauza Bock şi Palade împotriva 
României, 2007, pentru că în cazul de faţă dreptul de folosinţă decurge din lege, era previzibil din 
perspectiva actului normativ care îl reglementa şi era justificat de un interes legitim în cadrul dat de 
legislaţia reparatorie pentru aceste bunuri (înlăturarea premiselor unor noi inechităţi). 
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 Faptul că autorul reclamanţilor a înţeles să continue procedura de drept comun şi ulterior 
adoptării legii speciale, pretinzând retrocedarea întregului imobil – teren şi construcţie – în 
modalitatea în care se prezenta la data procesului (respectiv, cu o parte din teren ocupată de 
construcţia cumpărată de chiriaşul cumpărător) a constituit, aşa cum s-a arătat, un demers permis 
din perspectiva legii, partea nefiind obligată să apeleze la procedura nouă, adusă prin adoptarea 
Legii 10/2001.   

Autorul reclamanţilor a ales aşadar să susţină pe mai departe procedura de drept comun, iar 
nu să formuleze o notificare conform legii noi pentru spaţiul locativ cumpărat de chiriaş şi pentru 
terenul ocupat, cu suspendarea judecăţii pe dreptul comun şi continuarea procedurii speciale – 
acceptând să primească în integralitatea sa terenul ocupat de construcţia pentru care contractul de 
vânzare-cumpărare era în vigoare. 

Această opţiune, combinată cu eşecul demersului fostului proprietar de constatare a nulităţii 
titlului chiriaşului cumpărător şi cu inexistenţa vreunei notificări depuse în baza Legii nr. 10/2001, 
conduce la concluzia că reclamanţii şi-au asumat această stare de drept şi nu pot pretinde 
despăgubiri de la chiriaşul cumpărător pentru pretinsa ,,lipsă de folosinţă’’ a terenului construcţiei 
vândute conform Legii 112/1995, pentru a compensa propria inacţiune în acord cu căile procesuale 
deschise de legea naţională la acea dată. 
 Odată ce Legea nr. 10/2001 a reglementat situaţia imobilelor preluate abuziv, dar care au 
fost vândute, în tot sau în parte, unor terţi subdobânditori de bună credinţă, legiuitorul a dat 
posibilitatea verificării legalităţii contractelor încheiate – prin promovarea în decurs de un an – a 
acţiunilor în nulitate şi a stabilit că indiferent de procesele anterioare (judecate definitiv sau în curs), 
cei interesaţi pot valorifica dispoziţiile noi pentru a obţine o deplină reparaţie. Dreptul de opţiune 
dat prin art. 47 alin. 1 şi art. 48 din Legea nr. 10/2001 (în forma iniţială a legii) a permis evaluarea, 
pentru fiecare caz în parte, de către fostul proprietar, a şanselor în obţinerea unei depline reparaţii, 
în aşa fel încât să aleagă – fie continuând procedura de drept comun care permitea restituirea in 
integrum (prin aceasta înţelegând inclusiv situaţia unor bunuri imobile afectate de construcţiile unor 
terţi), fie părăsind această procedură comună în beneficiul celei speciale, care permitea restituirea în 
natură a ceea ce era liber şi primirea de despăgubiri pentru restul. 
 Legiuitorul a lăsat deschisă această opţiune întrucât demersurile fondate pe dreptul comun 
au fost surprinse de apariţia legii noi (intrate în vigoare la 14.02.2001) în diverse stadii de 
soluţionare, titularii acestor acţiuni având potrivit principiului disponibilităţii abilitarea de a stabili 
care mijloace procedurale răspund mai bine scopului urmărit. Jurisprudenţa evocată relevă că acest 
drept de opţiune a fost unul efectiv, suspendarea procedurilor pe dreptul comun pe temeiul art. 47 
alin. 1 din Legea nr. 10/2001 conducând în cele mai multe cazuri la rezolvarea în procedura legii 
speciale a aceloraşi pretenţii ale foştilor proprietari. 
  Această opţiune a avut-o şi autorul recurenţilor reclamanţi, care a înţeles să continue 
procedura de drept comun, cu toate că, mai înainte ca aceasta să fie finalizată, nu reuşise să obţină 
constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare încheiat conform Legii112/1995; acesta nu a 
înţeles nici să îşi restrângă acţiunea la partea de teren neafectată de construcţia vândută şi nici să 
suspende judecata pe dreptul comun pentru a uza de legea specială. 
 Exercitarea acestui drept de opţiune este de altfel reţinut şi în cuprinsul deciziei civile nr. 
1847/26.02.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, 
pronunţată în acţiunea în revendicare, arătându-se că deşi legea specială intrase în vigoare după 
promovarea acţiunii în revendicare, nici una dintre părţi nu a cerut aplicarea Legii 10/2001 şi nici 
suspendarea, instanţele devolutive procedând corect la compararea clasică a titlurilor; pe acest 
raţionament au fost respinse criticile autorităţilor locale recurente (care susţineau că nu trebuia 
restituit şi terenul de sub construcţia chiriaşului cumpărător), dar şi criticile lui [...] referitoare la 
lipsa comparării vechiului său titlu de proprietate cu cel al cumpărătorului de bună-credinţă [...] (pe 
care nu o chemase în judecată, pe considerentul că titlul acesteia pentru construcţie nu este valabil şi 
nici opozabil).  

Astfel fiind, cum autorul lor a optat pentru obţinerea întregului teren aferent fostei 
proprietăţi, succesorii în drepturi ai acestuia nu se mai pot plânge că le este afectat dreptul de 
proprietate într-un mod care le-ar deschide calea despăgubirilor pentru terenul afectat de construcţia 
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terţului subdobânditor, pentru că nu se pot pretinde - pe căi neconsfinţite prin lege - fie despăgubiri 
directe de la stat (în ipoteza evaluată prin decizia nr. 27/2011, pronunţată în recurs în interesul 
legii), fie despăgubiri de la chiriaşii cumpărători pentru terenurile ocupate de construcţiile 
cumpărate cu bună credinţă (ca în speţă). 
 Instanţele nu puteau să cenzureze acest drept de opţiune al autorului reclamanţilor fie şi 
pentru faptul că, prin continuarea acţiunii în revendicare a dreptului de proprietate asupra acestui 
imobil, era posibil ca fostul proprietar să urmărească retrocedarea în natură în vederea înstrăinării 
(pe baza înţelegerii prealabile cu chiriaşul cumpărător) – scop ceea ce corespundea unui interes 
patrimonial legitim, asumat, de obţinere a unui beneficiu facil şi mult mai rapid decât cel de 
recuperare a despăgubirilor în procedura mai îndelungată a legii speciale.. 
 De altfel, se va reţine că recurenţii reclamanţi nu contestă faptul că titlul obţinut le permite 
să înstrăineze acest teren chiriaşului cumpărător, în măsura în care se formează în acest sens acordul 
de voinţă; părţile recurente au arătat, însă, că ,,nu vor să vândă’’, ceea ce corespunde unei libere şi 
depline manifestări de voinţă, în sensul menţinerii proprietăţii în modalitatea în care a fost 
dobândită, dar cu speranţa despăgubirii perpetue pentru ,,lipsa de folosinţă’’ din partea chiriaşului 
cumpărător. 
 Or, legea nu a obligat, pe cel care s-a considerat îndreptăţit să obţină o reparaţie pentru 
imobilul preluat abuziv de stat în perioada comunistă, la o anumită conduită procesuală, dar – odată 
ce a ales un asemenea demers (pe dreptul comun sau în procedura specială) – i s-a impus să se 
conformeze principiilor consacrate, termenelor, procedurilor, precum şi modalităţilor de 
despăgubire reglementate în fiecare caz în parte.  
 În jurisprudenţa instanţei supreme s-a statuat constant că o persoană care nu a depus 
notificarea prevăzută de Legea nr. 10/2001 în termenul stabilit nu poate spera la evaluarea fostului 
drept invocat, pentru a obţine măsuri reparatorii, după cum nici cel care nu a înţeles să conteste 
dispoziţia emisă în procedura specială nu mai poate pretinde ulterior, potrivit dreptului comun, 
acordarea bunului în natură sau plata de despăgubiri. 

Extrapolând aceste argumente la situaţia de faţă, instanţa va reţine că autorul reclamanţilor a 
mizat pe o reparaţie totală prin acţiunea în revendicare, negând în esenţă dreptul chiriaşului 
cumpărător asupra părţii de locuinţă cumpărate şi implicit, dreptul acestuia de a folosi netulburat 
terenul de sub această locuinţă.  

Dar, între recunoaşterea dreptului de proprietate şi recunoaşterea dreptului de a valorifica, în 
orice modalitate dorită, prerogativele date de acest drept este o distincţie netă; art. 1 din Protocolul 
nr. 1 nu garantează proprietarului  dreptul de a obţine în orice condiţii un beneficiu de natura 
creanţelor de pe urma bunului său. Însăşi Curtea Europeană a  Drepturilor Omului a decis că art. 1 
din Primul Protocol al Convenţiei nu garantează un drept la o compensare integrală în orice 
circumstanţe, după cum o compensare parţială nu face privarea de proprietate ilegitimă eo ipso –
hotărârea Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, 2010, par. 175.   

Tot CEDO a arătat că atunci când interesul patrimonial este de natura unei creanţe, el nu 
poate fi interpretat ca ,,valoare patrimonială’’ decât atunci când are o bază suficientă în dreptul 
intern, ori când este confirmat de jurisprudenţa bine stabilită a instanţelor – par. 137 hotărârea pre-
citată. 

Or, dreptul pretins nu îşi găseşte fundamentul în dreptul intern, legiuitorul neprevăzând 
decât în cazuri explicit consacrate desocotirea patrimonială între fostul proprietar şi chiriaşul 
cumpărător (art. 8 din Legea nr. 112/1995, art. 48 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 r.). Pe de altă parte, 
prin soluţii irevocabile pronunţate în cazuri similare, a fost negată obligaţia chiriaşului cumpărător 
de a-l despăgubi pe proprietarul bunului retrocedat pentru ,,lipsa de folosinţă’’, sub forma plăţii 
chiriei (dec. civilă nr. 109/C din 11.02.2013 a Curţii de Apel Constanţa pronunţată în dosar 
1486/118/2010*; dec. civilă nr. 370/C din 06.09.2010 a Curţii de Apel Constanţa pronunţată în 
dosarul 18554/212/2008). 

Faptul că prin înseşi prevederile Legii nr. 112/1995 s-a prevăzut dreptul chiriaşului 
cumpărător de a primi în folosinţă – în raport cu fostul proprietar - terenul aferent locuinţei 
cumpărate şi că prin dispoziţiile Legii 10/2001 s-a stabilit că în procedura specială nu se restituie în 
natură şi terenul aferent acestor locuinţe, relevă cu prisosinţă viziunea legiuitorului pe acest aspect – 
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transpunerea legală a unui drept de superficie instituit în favoarea terţului subdobânditor, ca drept 
de proprietate asupra construcţiei vândute potrivit Legii 112/1995 şi drept de folosinţă gratuită pe 
terenul pe care se ridică locuinţa. 

Doctrina arată că în aceste împrejurări, adagiul superficies solo cedit nu îşi mai găseşte 
valenţa, întrucât dreptul de proprietate asupra construcţiei nu mai este privit ca un accesoriu al 
dreptului de proprietate asupra terenului ci, dimpotrivă, dreptul de folosinţă asupra terenului este 
privit ca un accesoriu al dreptului real asupra edificiului (Valeriu Stoica - ,,Drept civil. Drepturile 
reale principale’’ vol. 2, Ed. Humanitas, 2006, pag. 239). 

Cu privire la situaţia creată, instanţa va reţine aşadar că nu este vorba despre o ,,privare de 
un bun’’, recurenţii fiind singurii titulari ai dreptului real asupra acestui teren. 

 Recunoaşterea prin lege a dreptului de folosinţă a chiriaşului cumpărător asupra amprentei 
pe teren a construcţiei cumpărate, deşi se constituie într-o ingerinţă în dreptul de proprietate, ea a 
fost prevăzută prin lege, a fost previzibilă şi a urmărit un scop legitim, respectiv, de a proteja pe 
terţul subdobânditor de bună-credinţă care a obţinut, la rândul său, un drept real asupra imobilelor 
naţionalizate. Cu privire la ceea ce înseamnă caracterul ,,previzibil’’ al unei norme, CEDO a arătat 
de altfel că o normă este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în aşa 
fel încât să permită oricărei persoane să îşi corecteze conduita (cauza Rotaru împotriva României, 
2000, par. 55), iar prin hotărârea din 26 aprilie 1979, pronunţată în Cauza Sunday Times contra 
Regatului Unit, aceeaşi Curte a decis că ,,cetăţeanul trebuie să dispună de informaţii suficiente 
asupra normelor juridice aplicabile într-un caz dat şi să fie capabil să prevadă, într-o măsură 
rezonabilă, consecinţele care pot apărea dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie să fie, în 
acelaşi timp, accesibilă şi previzibilă’’. Or, din această perspectivă, normele incidente ale Legii nr 
112/1995, cu privire la dreptul de folosinţă al chiriaşului cumpărător, se înscriu în această cerinţă de 
previzibilitate, necesară adoptării de către cel interesat a conduitei în acţiunea împotriva celui care 
se prevalează de ele. 

Asupra acestei ingerinţe (al cărei interes a fost acela de a nu lăsa pe chiriaşul cumpărător de 
bună-credinţă să suporte excesiv, pe toată durata existenţei construcţiei, exerciţiul discreţionar al 
dreptului fostului proprietar), autorul reclaamanţilor a avut libertatea  de a o accepta în deplină 
cunoştinţă de cauză ori de a o compensa prin despăgubiri în procedura legii speciale. Prin urmare, 
instanţa va reţine că ea este în acord cu art. 1 din Protocolul 1 al Convenţiei, situaţia nefiind de 
natură să deschidă fostului proprietar un ,,interes patrimonial’’ în afara cadrului creat prin legile 
speciale în materie.  

 Pe cale de consecinţă, recursul formulat de reclamanţii [...]V. şi S.R.M. urmează a fi respins 
ca nefondat, cererea de obligare a pârâtei [...] la plata unor despăgubiri reprezentând ,,lipsa de 
folosinţă’’ pentru terenul în suprafaţă de 64 mp – parte integrantă din suprafaţa totală de 480 mp şi 
regăsită sub construcţia cumpărată potrivit Legii nr. 112/1995 – fiind vădit nefondată. 

Decizia civilă nr. 84/C/15.04.2015 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 

D. DREPTUL FAMILIEI 

 
8. Invalidarea hotărârii de respingere a plasamentului minorului. 

Aplicarea art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Intenția 
reclamanților-intimați de eludare a prevederilor Legii nr. 273/2004 privind 
adopția. 
 

Este fără relevanţă că reclamanţii fac obiectul unor grave suspiciuni (intenţia de eludare a 
prevederilor legii adopţiei indicată expres în corespondenţa D.G.A.S.P.C. cu Ministerul muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice)  prin raportare la prejudiciul cert pe care copilul urma să îl 
sufere având în vedere perioada de peste 2 ani (de la naștere şi fără întrerupere până în prezent) pe care a 
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petrecut-o cu (...) care, în mod evident a condus la dezvoltarea unei legături afective extrem de puternice (a 
se compara cu situaţia reţinută de Curte în decizia de inadmisibilitate din cauza Hülsmann împotriva 
Germaniei, pct. A.2). 

Îndoiala în ceea ce privește corectitudinea, legalitatea faptelor sau onestitatea intențiilor cu care 
acţionează familia (...), chiar dacă poate justifica dorinţa acceptabilă a D.G.A.S.P.C. de a-i descuraja pe 
cetățeni de a recurge la o metodă de eludare a dispozițiilor imperative ale legii adopției, nu poate conduce 
la validarea hotărârii de respingere a plasamentului la această familie, căci efectele acestei decizii a 
Comisiei pentru Protecția Copilului nu se limitează la situația lui (...) (...) şi (...) care au recurs la o 
modalitate ce le este acum reproșată de autorități, deşi nu este interzisă expres: ele se răsfrâng și asupra 
situației copilului însuși, al cărui drept la respectarea vieții de familie, ce implică dreptul copilului şi al 
persoanelor cu care convieţuiesc de a se bucura unul de compania celuilalt, este afectat de o manieră 
semnificativă (a pari, cauza Mennesson împotriva Franței, par. 1)  

Nu poate fi admisă scoaterea copilului din mediul armonios creat de (...), pentru acesta existând 
riscul periclitării dezvoltării sale ulterioare, prin lipsirea unei ambianţe calde şi continue în care s-a găsit 
de la naştere, interesul superior al copilului prevalând interesul general (al societăţii în ansamblul ei) de a 
urmări aplicarea riguroasă, literală a prevederilor legale vizând Legea nr. 272/2004. 

 
Legea nr. 272/2004 

Cauza Moretti şi Benedetti împotriva Italiei 
Cauza Wagner şi J.M.W.L. împotriva Luxemburgului 

Cauza Paradiso şi Campanelli împotriva Italiei 
Cauza Mennesson împotriva Franței 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului (...) la data de 29.01.2015, reclamanţii (...) au 

solicitat în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean (...) - Comisia pentru Protecţia Copilului (...) 
şi (...), anularea hotărârii nr. (...) a Comisiei pentru Protecţia Copilului (...) din cadrul Consiliului 
Judeţean (...) pronunţată în dosarul nr. (...) şi admiterea cererii lor privind plasamentul minorului 
(...), cu tată necunoscut, în familia acestora, deoarece sunt întrunite cerinţele instituite prin Legea nr. 
272/2004. 

În motivarea cererii lor, reclamanţii au arătat că, încă de la momentul naşterii minorului (...), 
mama acestuia (...) - care mai are în întreţinere încă doi copii minori, care locuiesc în imobilul 
aparţinând bunicii materne, situat în comuna (...), judeţul (...) - a întâmpinat dificultăţi financiare în 
ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de trai pentru minor, fiind ajutată în creşterea minorului de 
către (...); după naştere, minorul împreună cu mama lui au locuit în apartamentul deţinut de către 
reclamanţi, care i-au pus la dispoziţie o cameră din apartamentul lor; după o perioadă de timp mama 
a revenit la domiciliul ei situat în comuna (...), spre a-şi îngriji ceilalţi doi copii,  lăsându-şi copilul 
(...) în grija familiei (...) iar ulterior, vizitele acesteia s-au rărit, în cele din urmă au încetat, iar în 
august 2013, (...) a formulat prima cerere de stabilire a măsurii de protecţie specială a plasamentului 
copilului (...), care se află în dificultate în sensul art.60 lit.c din Legea nr. 272/2004 rep. 

Această cerere a fost respinsă de către Comisia pentru Protecţia Copilului (...) din cadrul 
Consiliului Judeţean (...). 

Reclamanţii (...) s-au ocupat în continuare de creşterea copilului (...), lipsit de ocrotire 
părintească şi aflat la domiciliul lor şi, în vederea protejării interesului superior al copilului, au 
formulat o sesizare de abandon a copilului înregistrată sub nr. (...)  la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului (...) şi o nouă cerere de instituire a măsurii de protecţie specială a 
plasamentului în favoarea minorului (...). 

Această cerere a fost soluţionată prin Hotărârea nr.(...) a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
(...) din cadrul Consiliului Judeţean (...) pronunţată în Dosarul nr. (...), fiind respinsă întrucât situaţia 
copilului nu se încadrează în cazurile prevăzute de art.60 din Legea nr. 272/2004, „deoarece mama 
acestuia şi (...) au căzut de acord ca aceştia să o sprijine la creşterea şi îngrijirea copilului.”. 

Reclamanţii arată, în esenţă, că această hotărâre este nelegală, deoarece minorul (...) se află 
în situaţia prevăzută de art.60 lit. b şi c din Legea nr.272/2004, necesitând măsura de protecţie 
specială a plasamentului, deoarece este neglijat, fiind părăsit de către mama sa la (...), iar tatăl său 
nu este cunoscut. 
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Mama minorului nu deţine o locuinţă personală, fiind tolerată în domiciliul mamei sale, 
situat în (...), unde ocupă o cameră, nu este încadrată în muncă realizând în mod sporadic venituri 
din activităţi de muncitor ziler şi mai are în întreţinere doi copii minori. 

Familia extinsă a mamei nu doreşte să se ocupe de creşterea acestui copil. 
Mama însăşi a lăsat copilul în grija familiei (...) şi, totodată, şi-a exprimat acordul la 

instituirea măsurii de protecţie a plasamentului copilului (...), învederând că nu deţine mijloace 
materiale pentru  a-l creşte şi educa. 

Se arată că Hotărârea nr. (...) a Comisiei pentru Protecţia Copilului (...) din cadrul 
Consiliului Judeţean (...), pronunţată în Dosarul nr. (...), este nelegală, prin prisma faptului că 
nesocoteşte principiul interesului superior al copilului, statuat prin art.2 din Legea nr. 272/2004. 

Se arată că argumentul privind înţelegerea dintre mama copilului şi (...) nu a fost demonstrat 
şi, pe de altă parte, în mod greşit susţine pârâta Comisia pentru Protecţia Copilului (...) ideea 
potrivit căreia atitudinea mamei de a lăsa copilul unor persoane străine şi de a nu se mai interesa de 
copil vreme de peste 8 luni corespunde interesului superior al copilului. 

 Copilul trebuie să beneficieze de ocrotire în cadrul legal prevăzut de Legea nr. 272/2004, să 
fie atent cercetate condiţiile de creştere şi educare care i se oferă şi să fie protejate drepturile sale 
prin instituirea unui mecanism de verificare atât a mediului în care creşte cât şi a persoanelor care se 
ocupă efectiv de copil, iar nu să fie lăsat în grija mamei sale care nu se preocupă de îngrijirea sa. 

În dovedirea contestaţiei s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi a probei 
testimoniale, interogatoriul mamei (...) şi ataşarea dosarului nr. (...) care a stat la baza emiterii 
Hotărârii nr.(...) a Comisiei pentru Protecţia Copilului (...) din cadrul Consiliului Judeţean (...). 

Pârâta (...) şi-a precizat prin întâmpinare poziţia procesuală faţă de prezenta contestaţie, 
solicitând admiterea contestaţiei, arătând că ori de câte ori a fost chemată în faţa Comisiei pentru 
Protecţia Copilului (...) a precizat că nu deţine posibilităţi financiare pentru creşterea şi educarea 
copilului său, (...), fiind de acord cu plasamentul acestuia la familia reclamanţilor; că abia are 
mijloace materiale pentru a-i creşte pe ceilalţi doi minori pe care îi are, solicitând permanent sprijin 
de la autorităţile Primăriei comunei (...); că în locuinţa bunicii materne sunt condiţii locative 
precare, sărăcăcioase, imobilul nefiind racordat la reţeaua de distribuţie a apei menajere şi, mai mult 
decât atât, bunica maternă refuză să îl primească pe minorul (...) în domiciliul său, motivând că nu 
mai poate creşte încă un copil; a mai susţinute că aceste aspecte sunt cunoscute şi confirmate de 
autoritatea tutelară din cadrul Primăriei comunei (...), care a efectuat anchete sociale la domiciliul 
său şi care i-au recomandat măsura plasamentului pentru copilul (...).  

La data de 03.03.2015, pârâta Comisia pentru Protecţia Copilului (...) din cadrul Consiliului 
Judeţean (...) a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, arătând că prin 
Hotărârea nr.(...) a Comisiei pentru Protecţia Copilului (...) din cadrul Consiliului Judeţean (...) 
pronunţată în Dosarul nr. (...) a fost respinsă cererea de instituire a măsurii de plasament a copilului 
(...), deoarece acesta nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art.60 din Legea 
nr.272/2004, întrucât între reclamanţii (...) şi mama copilului, pârâta (...), a survenit o înţelegere în 
urma căreia (...) era de acord să crească şi să îngrijească copilul, iar modalitatea în care (...) a 
identificat copilul eludează procedurile legale în vigoare. 

Pârâtul a precizat că finalitatea acestei înţelegeri dintre mama copilului şi (...) este eludarea 
Legii nr. 273/2004 privind adopţia, deoarece în iunie 2013, reclamanţii au solicitat Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (...) emiterea atestatului de familie aptă să 
adopte, fiind consiliaţi cu privire la termenele şi condiţiile privind obţinerea acestui atestat, însă 
aceştia au renunţat la solicitarea lor,  în momentul în care au identificat prin eforturi proprii copilul 
în cauză, deoarece cunoşteau că în astfel de cazuri sancţiunea era aceea a retragerii atestatului. 

Pârâtul a mai susţinut că nu contestă nici dreptul copilului de a creşte într-o familie, cu 
condiţia respectării dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 272/2004, nici faptul că (...) îndeplineşte 
condiţiile materiale şi morale pentru creşterea şi educarea unui copil, ci modul în care aceasta a 
identificat copilul prin mijloace proprii, fără să urmeze procedurile legale în ceea ce priveşte 
adopţia unui copil, deoarece familiile care se află în situaţia reclamanţilor, fără copii şi care solicită 
plasamentul unui copil de vârstă mică, solicită într-o perioadă relativ scurtă adopţia copilului luat în 
plasament. 
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Se precizează că prin înţelegerea cu mama copilului, acesta nu devine adoptabil, ci este 
obligatoriu ca mama să îşi exprime consimţământul la adopţie în faţa instanţei de judecată, numai 
dacă se va stabili ca finalitate a Planului individualizat de protecţie a copilului este adopţia; în ceea 
ce priveşte anchetele sociale efectuate de către autoritatea publică locală, Primăria (...), fără a 
contesta realitatea informaţiilor prezentate, se precizează că propunerea privind familia sau 
persoana căreia i se poate da în plasament un copil aparţine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului (...), cu excepţia situaţiei în care este vorba despre rudele copilului. 

Pârâtul a mai susţinut că mama copilului, (...), a recunoscut în faţa Comisiei pentru Protecţia 
Copilului (...) din cadrul Consiliului Judeţean (...) faptul că s-a gândit să dea copilul familiei (...) 
pentru a fi crescut, deoarece aceştia nu aveau copii, ceea ce a format convingerea pârâtului că se 
află în faţa unei încercări de eludare a legii adopţiilor, astfel încât consideră că hotărârea contestată 
este emisă cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Prin sentința nr. (...), Tribunalul (...) a admis acţiunea, a anulat  Hotărârea nr.(...) emisă de 
către pârâtul Consiliul Judeţean (...) – Comisia pentru Protecţia Copilului şi a instituit măsura 
plasamentului minorului (...) la familia (...), domiciliată în Municipiul (...); s-a delegat exerciţiul 
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti privitoare la persoana şi bunurile minorului în favoarea 
Directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (...) şi s-a încuviinţat ca 
doamna (...), domiciliată în Municipiul (...), să beneficieze de alocaţia lunară de plasament cuvenită 
minorului (...), fiind obligată pârâta (...) la plata pensiei de întreţinere datorată către minori în 
cuantum de 25% din venitul net lunar realizat. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a subliniat că scopul edictării Legii nr. 
272/2004 este prezentat în art.2 din lege, potrivit căruia orice alte reglementări adoptate în domeniul 
respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi orice act juridic emis sau, după caz, 
încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului; 
în cauză, potrivit anchetelor sociale şi rapoartelor de evaluare psihologică efectuate fie de specialişti 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (...), fie de personalul din 
cadrul autorităţii tutelare care funcţionează în aparatul propriu al Primăriei comunei (...) au 
evidenţiat faptul că minorul (...) se află în dificultate în sensul că este neglijat de către mama sa şi că 
(...) întruneşte condiţiile necesare creşterii şi îngrijirii acestui copil, asistentul social propunând 
efectuarea demersurilor necesare în vederea instituirii măsurii de plasament a acestui copil la 
familia reclamanţilor. 

Prima instanţă a mai apreciat că hotărârea nr. (...) a Comisiei pentru Protecţia Copilului (...) 
din cadrul Consiliului Judeţean (...) pronunţată în Dosarul nr. (...) este nelegală, deoarece este 
contrară întregii documentaţii pe baza căreia a fost emisă, iar pretinsa înţelegere dintre mamă şi (...) 
în sensul că aceştia din urmă şi-ar fi exprimat acordul de a o sprijini pe mamă în creşterea şi 
îngrijirea copilului, nu a fost dovedită şi nu rezultă din niciuna dintre probele administrate în cauză. 

Tribunalul a mai reţinut că raţiunea pentru care pârâtul Consiliul Judeţean (...) - Comisia 
pentru Protecţia Copilului (...) a respins cererea de instituire a plasamentului ţine de motive străine 
acestei cereri, care exced în totalitate cercetării condiţiilor impuse de lege pentru instituirea acestei 
măsuri de protecţie specială, motive care rezultă atât din corespondenţa internă purtată între 
compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (...) şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie cât şi din întâmpinarea 
formulată în prezenta cauză, anume prezumptiva încercare a familiei (...) de a eluda legislaţia 
privitoare la adopţie. 

Prima instanţă a arătat că nu poate acorda prevalenţă unei presupuneri (aceea potrivit căreia, 
după ce măsura de plasament a copilului (...) la (...) va fi instituită, această familie va depune o 
cerere de adopţie având prioritate la adopţia acestui copil), deoarece copilul se află în dificultate 
acum, iar procedura de adopţie depinde de factori aleatorii cum sunt atitudinea mamei faţă de copil 
(mama putând cere oricând reintegrarea copilului în familia naturală sau putând refuza 
consimţământul la adopţie), atitudinea membrilor familiei extinse (care pot solicita la rândul lor 
adopţia copilului) şi, nu în ultimul rând, înşişi reclamanţii (...) pot să nu mai formuleze o nouă 
cerere de adopţie a copilului, alegând să convieţuiască alături de acesta, dar fără a-şi asuma 
obligaţiile părintelui adoptiv, ci numai pe acelea restrânse ale asistentului maternal. 
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În aceste condiţii, tribunalul a considerat că presupunerea privitoare la încercarea de eludare 
a dispoziţiilor legale referitoare la adopţie nu poate fi motivul pentru care un copil aflat în 
dificultate în sensul art.60 lit.b şi lit.c din Legea nr. 272/2004 să fie lipsit de autoritate părintească 
efectivă, de dreptul  de a avea un statut legal şi  de a beneficia de ocrotirea autorităţii statului, când 
din întreg ansamblul probator administrat în cauză, înscrisuri şi interogatoriul pârâtei (...), rezultă că 
minorul se află în dificultate în sensul art.60 lit.b şi c din Legea nr. 272/2004, astfel încât se impune 
instituirea unei măsuri de protecţie specială în ceea ce îl priveşte. 

Pentru a ajunge la concluzia temeiniciei acţiunii, tribunalul a amintit că situaţia minorului 
(...), aflat la domiciliul reclamanţilor, neglijat de către mama sa (...), atrage incidenţa art. 60 lit.c din 
Legea nr. 272/2004 şi impune instituirea unei măsuri de protecţie specială, deoarece minorul este 
lipsit de protecţia părintească, creşterea, dezvoltarea şi evoluţia sa nu sunt urmărite nici de mama sa 
şi nici de o autoritate a statului, abilitată să verifice dacă drepturile îi sunt respectate, iar prin 
instituirea măsurii de plasament drepturile si obligaţiile părinteşti privitoare la copil vor fi delegate 
către Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (...) care, prin 
asistenţii sociali specialişti din cadrul acestui organism, poate urmări dacă minorului îi sunt 
respectate drepturile, dacă dezvoltarea acestuia se realizează într-un ritm progresiv şi, în situaţia în 
care este necesar, poate să îşi exprime opinia cu privire la necesităţile medico-sanitare ale copilului, 
la necesităţile educaţionale ale acestuia etc. 

Apoi, a arătat tribunalul, deoarece probatoriul administrat în cauză confirmă faptul că, de la 
naşterea sa şi până în prezent, minorul (...) a trăit în locuinţa familiei (...), cei doi soţi îngrijindu-l şi 
ocrotindu-l, asigurându-i toate cele necesare creşterii şi dezvoltării armonioase atât din punct de 
vedere fizic cât şi psihic, iar între soţii (...) şi copil s-au dezvoltat relaţii de afecţiune reciprocă, s-a 
apreciat că interesul superior al copilului  în sensul art.2 şi art.6 din Legea nr. 272/2004, este de a 
trăi în continuare în acest mediu familiar, cunoscut, unde i se oferă tot ceea ce are nevoie şi unde 
este foarte bine îngrijit şi iubit, în timp ce mutarea copilului într-un mediu străin, necunoscut, la un 
alt asistent maternal profesionist, ar fi o măsură care ar determina o suferinţă nejustificată a 
copilului. 

Împotriva acestei sentinţei a formulat apel pârâta, prin care a criticat hotărârea primei 
instanţei pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând schimbarea în tot a sentinţei apelate şi, 
rejudecând, să se dispună respingerea contestaţiei formulate de către reclamanţii (...) împotriva 
Hotărârii nr. (...), cu consecinţa menţinerii ca legală şi temeinică a acestei hotărâri. 

În motivarea căii de atac s-a arătat că prima instanţă a ignorat cu desăvârşire principiul 
legalităţii procedurilor judiciare, în contextul în care procedura iniţiată în prezenta cauză este un 
prim pas în procedura de adopţie a minorului şi care este calificată ca o fraudă la lege, întrucât prin 
această modalitate se încearcă eludarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 273 din 2004, privind 
regimul juridic al adopţiilor şi, cu atât mai mult, al  regimului imperativ al dispoziţiilor instituite de 
acest text de lege. 

Apelanta a învederat, în privinţa familiei reclamante, că din chiar modalitatea în care este 
redactată cererea de chemare în judecată, este evident că aceştia doresc un copil, fapt pentru care au 
formulat cerere privind obţinerea atestatului ca familie adoptatoare, ulterior renunţând la această 
cerere; aceasta, în contextul în care (...) a recunoscut că s-a ocupat de achitarea integrală a 
cheltuielilor privind naşterea minorului, în contextul în care după naştere s-a ocupat de îngrijirea şi 
a mamei, şi a copilului, ulterior numai a copilului, coroborată cu recunoaşterea dată de către mama 
naturală care s-a gândit să le dea copilul reclamanţilor să îl crească, reiese împrejurarea că între 
reclamanţi şi pârâta – mama naturală a existat o înţelegere prestabilită privind încredinţarea 
ulterioară a minorului în vederea instituirii măsurii plasamentului tocmai la această familie şi, 
ulterior, a solicitării adopţiei acestui copil tot la această familie, perioadă în care copilul va fi 
declarat adoptabil, iar familia reclamantă va avea prioritate la încuviinţarea adopţiei, fără a trece 
peste toate etapele prevăzute imperativ de lege. 

În argumentarea căii de atac apelului s-a mai precizat că, independent de situaţia pârâtei, al 
cărei dezinteres faţă de soarta copilului a fost reafirmat în instanţă şi de intenţiile reale ale 
reclamanţilor, care sunt într-adevăr preocupaţi în a asigura minorului condiţiile unei 
adevărate familii, o asemenea implicare directă în identificarea unui copil, potenţial adoptabil, mai 
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înainte de declararea lui ca atare, este contrară dispoziţiilor Legii nr. 273/2004, astfel cum a fost 
modificată prin Legea nr. 233/2011. 

În dezvoltarea acestei critici, s-a mai arătat că reglementarea legală menţionată instituie o 
întreagă secţiune intitulată „Potrivirea dintre copil şi persoană/ familia adoptatoare”, în cadrul căreia 
se stabileşte competent Oficiului Român pentru Adopţii în iniţierea procesului de potrivire; s-a 
urmărit astfel posibilitatea exercitării unui control riguros asupra demersurilor de potrivire realizate 
la nivel local, tocmai pentru a se evita eludarea dispoziţiilor legale în materie, astfel cum 
menţionează în mod expres în expunerea de motive a Legii nr. 233/2001; or, în cazul de faţă, 
reclamanţii au intervenit în mod direct în această procedură prealabilă adopţiei, identificând un 
minor pe care l-au luat din familie mai înainte de instituirea unei măsuri de protecţie specială. Este 
important de subliniat împrejurarea că potrivit art. 42 lit.c din Legea nr. 273/2004, încredinţarea în 
vederea adopţiei nu mai este necesară atunci când copilul se afla în plasament la unul dintre soţii 
familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel puţin doi ani, ceea ce înseamnă că familia la 
care s-a instituit plasamentul poate solicita încuviinţarea adopţiei după trecerea termenului de doi 
ani. 

În aceste condiţii, apelantul a conchis că între reclamanţi şi mama copilului a existat o 
înţelegere cu privire la copil, finalitatea acestei pretinse înţelegeri, după cum afirmă aceştia în 
cererea dedusă judecăţii, este eludarea Legii nr. 273/2004 privind adopţia; la formarea acestei 
convingeri a contribuit şi faptul că (...) (...) şi (...) s-au adresat D.G.A.S.P.C. (...) cu o cerere prin 
care solicita obţinerea atestatului de familie aptă să adopte, în data  de 06.06.2013, ocazie cu care au 
fost informaţi şi consiliaţi cu privire la condiţiile şi termenele privind obţinerea atestatului şi cu 
privire la adopţie, cerere la care au renunţat în momentul în care au identificat pe cont propriu 
copilul în cauză, în data de 25.09.2013, deoarece cunoşteau faptul că sancţiunea prevăzută de 
legislaţia în vigoare în asemenea cazuri este retragerea atestatului. 

În critica sentinţei apelate s-a mai arătat că ridică un semn de întrebare modalitatea prin 
care (...) a identificat un copil, eludând procedurile legale în vigoare, atestarea ca familie aptă să 
adopte, potrivirea teoretică şi practică etc., în condiţiile în care la nivelul judeţului (...) sunt peste 
100 de familii atestate care aşteaptă să intre în procesul de potrivire cu un copil. 

De aceea, apelantul nu contestă dreptul copilului de a creşte într-o familie, cu condiţia 
respectării cadrului legal prevăzut de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, acesta fiind principalul obiect de activitate atât al Comisiei pentru Protecţia 
Copilului (...), cât şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; de asemenea, 
nu contestăm nici faptul că (...) îndeplineşte condiţiile materiale şi garanţiile morale pentru 
creşterea şi educarea unui copil, ci modul în care aceasta a înţeles să identifice un copil, prin 
mijloace proprii şi fără să urmeze procedurile legale în ceea ce priveşte adopţia unui copil. 

Analizând sentinţa apelată prin prisma motivelor invocate de pârât, Curtea constată 
că apelul este neîntemeiat şi urmează a fi respins ca atare.  

Curtea apreciază că, deşi susţinerile apelantei privesc intenţia reclamanţilor-intimaţi de 
eludare a prevederilor Legii nr. 273/2004 privind adopţia sunt plauzibile - întregul probatoriu 
convergând către concluzia că reclamanţii au dorit să aibă grijă de copil încă dinainte ca acesta să se 
nască - această situaţie, care îi este în principal imputabilă apelantei, nu poate conduce la 
admiterea căii de atac. 

Astfel, în circumstanţe puţin cunoscute – disimulate de părţi sub o pretinsă angajare a 
mamei băieţelului ca menajeră – reclamanţii au aflat de sarcina numitei (...) şi s-au înţeles cu 
aceasta ca, după naştere, de copil să se ocupe (...) (...) şi (...). 

Dovadă a acestei înţelegeri stă faptul că băieţelul (...) a fost născut într-o clinică particulară 
(...) în condiţiile în care mama nu avea venituri care să-i asigure subzistenţa, deci cu atât mai puţin 
să suporte costurile unei astfel de naşteri la un spital privat – contravaloarea intervenţiei fiind 
suportată de reclamanţi; de altfel, naşterea şi aducerea copilului în cadrul familiei (...) a fost 
îndelung pregătită, reclamanţii aranjând chiar, în locuinţa lor, o cameră a copilului după cum 
recunoaşte (...) (a cărei instruire prealabilă pentru această probă este la fel de evidentă, folosirea 
unor termeni precum „condiţiile locative optime” sau „copii de vârstă şcolară” fiind cu mult peste 
nivelul de pregătire relevat de anumite declaraţii ale acesteia). 
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După naştere, (...), împreună cu copilul (...) au locuit în casa familiei (...), femeia neglijând 
soarta celorlalţi doi copii pe care îi avea în grijă şi apoi a revenit la domiciliul său din comuna (...). 

La 26.08.2013, la scurt timp după naşterea copilului (...), reclamanţii au cerut, pentru 
prima dată, D.G.A.S.P.C. (...) plasamentul copilului la ei, motivând, în esenţă, că au constatat că 
băieţelul trăieşte în condiţii de igienă şi confort „greu de descris”, astfel că au dat curs cererii 
mamei copilului de a-l creşte pe acesta. 

Pentru soluţionarea acestei cereri de plasament s-a făcut o anchetă socială la domiciliul 
familiei (...) (în care nu se face deloc vorbire despre faptul că băieţelul locuieşte acolo), în care un 
reprezentant al D.G.A.S.P.C. propune efectuarea „demersurilor necesare” pentru plasarea 
minorului.  

S-a realizat apoi o „notă informativă” prin care s-a constatat că mama şi copilul locuiesc la 
(...) şi că soţii (...) (...) şi (...) întrunesc condiţiile necesare creşterii şi educării copilului; în fine, s-a 
întocmit o anchetă socială nr. (...) la locuinţa (...) despre care s-a constatat că locuieşte împreună cu 
mama ei, (...), şi cu ceilalţi doi copii minori, (...), preşcolari, de care mama se ocupă să frecventeze 
zilnic cursurile grădiniţei unde vin curat îmbrăcaţi şi cu pacheţele la ei; în octombrie 2013, deşi 
declarase că locuieşte în (...) cu (...), (...) se găsea în localitatea (...) „pentru câteva zile”. 

Prin Hotărârea (...), Comisia pentru protecţia Copilului a respins solicitarea de plasament 
în regim de urgenţă, considerând că această măsură nu se impune deoarece mama ar fi declarat că 
este sprijinită de (...), iar printr-o declaraţie scrisă aceasta ar fi spus că „va avea grijă de copilul său 
pe care îl va lua la domiciliu”; această declaraţie se regăseşte în copie la dosarul tribunalului şi 
poartă un alt tip de semnătură (ca şi un alt act depus la D.G.A.S.P.C. (...)) decât acea executată în 
faţa unui reprezentant al Primăriei (...). 

Cu toate că prima măsură dispusă de D.G.A.S.P.C. (...) după respingerea solicitării de 
plasament a fost monitorizarea situaţiei copilului (pentru care au cerut sprijinul Primăriei Comunei 
(...), apelanta nu a întreprins niciun demers în acest sens permiţând ca, de fapt, încă de la 
naştere copilul (...) să locuiască neîntrerupt cu (...). 

De aceea, în aprilie 2014 aceştia formulează la D.G.A.S.P.C. (...) o nouă cerere în care, 
deşi nu o solicită expres, „aduc la cunoştinţă” cele întâmplate – „abandonarea” copilului (...) la (...) 
– pentru a dispune „măsurile necesare… în interesul minorului”. 

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
impune statelor semnatare o obligaţie de a garanta persoanelor care se află sub jurisdicţia lor 
exerciţiul deplin al drepturilor fundamentale consacrate de textul Convenţiei, acestea fiind extinse 
de o manieră progresivă printr-o jurisprudenţă constructivă a Curţii Europene a Drepturilor Omului 
inclusiv în privinţa vieţii private şi de familie. 

Articolul 8 al Convenţiei prevede că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale 
private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale, nefiind admis amestecul unei 
autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de 
lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea 
naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor 
penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

Domeniul de aplicabilitate al art. 8 din Convenţie protejează o sferă largă de interese de 
natură personală, cuprinse în noţiunea generală de drept la viaţă privată, viaţă de familie, domiciliu 
şi corespondenţă; aceste patru concepte nu sunt definite strict de Convenţie şi pot fi strâns legate 
între ele, în unele situaţii chiar suprapunându-se, dar Curţii sarcina de a determina atât domeniul de 
aplicare al acestor drepturi, cât şi condiţiile în care exerciţiul lor poate cunoaşte limitările prevăzute 
de Convenţie. 

Convenţia înscrie distinct viaţa de familie printre drepturile persoanei care se bucură de 
protecţia acordată de art. 8 şi, astfel, aceasta devine o noţiune autonomă în sistemul convenţiei fiind 
interpretată independent de calificarea existentă în dreptul naţional al statelor membre dar având în 
vedere evoluţia relaţiilor sociale, evoluţie ce necesită o interpretare flexibilă a acestei noţiuni din 
prisma a două dimensiuni: persoanele care pot invoca acest drept şi conţinutul vieţii familiale. 

Astfel, în privinţa persoanelor care pot invoca acest drept, art. 8 din Convenţie foloseşte 
sintagma „orice persoană”, recunoscând dreptul la viaţa de familie tutror subiecţilor de drept, fără 
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nicio altă distincţie, însă, Curtea a delimitat pe cale jurisprudenţială sfera de aplicare a art. 8, 
statuând că acesta presupune preexistenţa unei vieţi de familie, o legătură biologică şi/sau juridică 
peste care se suprapune o relaţie personală, reală, efectivă. 

Referitor la legătura juridică, instanţa europeană a fost confruntată cu problema 
aplicabilităţii noţiunii de „viaţă de familie” în materia adopţiei sau a masurilor premergătoare 
acesteia, Curtea a stabilind că relaţiile dintre adoptator şi adoptat sunt, în principiu, de aceeaşi 
natură cu relaţiile de familie protejate de art. 8 din Convenţie, fără însă a fi protejată o familie 
iluzorie şi fără a fi conferit persoanelor un drept general de a întemeia o familie, fie prin căsătorie, 
fie prin naşterea sau adopţia copiilor, cu toate consecinţele decurgând din acest fapt.  

În aplicarea art. 8 din Convenţie, statele au obligaţia negativă de a nu întreprinde măsuri de 
natură a stânjeni exerciţiul dreptului la viaţa de familie de către titularii cărora le sunt recunoscute, 
urmărindu-se  apărarea atât a copiilor minori, cât şi a părinţilor împotriva oricărei ingerinţe arbitrare 
a autorităţilor statului; de asemenea, în sarcina statelor membre se găsesc şi o serie de obligaţii 
pozitive, inerente asigurării respectului efectiv al vieţii de familie, care impun luarea unor măsuri de 
protecţie a titularilor dreptului conferit de Convenţie, spre exemplu împiedicarea unui părinte să ia 
măsuri de natură să prejudicieze sănătatea sau dezvoltarea copilului său ori obligaţia de a lua toate 
măsurile necesare, atât pentru a menţine legăturile personale, cât şi pentru a reuni copilul cu 
părintele său, ţinând cont de interesul superior al minorului 

În acele situaţii în care creşterea şi dezvoltarea minorului alături de părinţii săi nu mai este 
posibilă, se impune luarea de către autorităţile publice a măsurii încredinţării acestuia unor instituţii 
de ocrotire socială sau persoane anume determinate; astfel dacă viaţa, creşterea şi dezvoltarea 
armonioasă a unui copil este pusă în pericol în cadrul desfăşurării relaţiilor de familie cu părinţii săi, 
statul este competent, chiar are obligaţia pozitivă de a acţiona pentru a-i asigura acestuia respectarea 
drepturilor fundamentale de care se bucură în temeiul convenţiei şi a altor acte internaţionale în 
materie; apoi, jurisprudenţa Curţii este constantă în a aprecia că, pentru un părinte şi copilul său, 
faptul de a fi împreună reprezintă un element fundamental al vieţii de familie, iar măsurile interne 
care împiedică acest lucru, respectiv plasamentul acestuia în instituţii publice de ocrotire, reprezintă 
o ingerinţă în dreptul protejat de art. 8 din Convenţie. 

Aşadar, art. 8 din Convenţie încearcă în principal să apere individul împotriva ingerinţelor 
arbitrare din partea autorităţilor publice, el implică, de asemenea, şi unele obligaţii pozitive inerente 
„respectării” efective a vieţii de familie; şi într-un caz şi în celălalt trebuie avut în vedere raportul de 
proporţionalitate care trebuie să existe între interesul persoanei şi cel al societăţii, în ansamblul ei; 
de asemenea, în ambele ipoteze statul se bucură de o anume marjă de apreciere (cauza Ignaccolo-
Zenide împotriva României,  par. 94) 

Întinderea marjei de apreciere lăsată astfel autorităţilor naţionale competente va varia în 
funcţie de natura problemelor în litigiu şi a gravităţii intereselor în joc. Dacă autorităţile competente 
se bucură de o marjă de apreciere mai largă pentru a evalua necesitatea măsurii de plasament, mai 
ales în situaţii de urgenţă, statul trebuie să dovedească că în cauză existau circumstanţe de natură a 
impune plasamentul, precum şi că autorităţile au evaluat cu grijă atât impactul măsurii respective 
asupra părinţilor şi copiilor, cât şi posibilele alternative la măsura plasamentului, înainte de a o pune 
în executare. 

Mai mult, alegerea alternativelor nu trebuie făcută din perspectiva considerentului că dreptul 
părintelui de a beneficia de măsuri adecvate din partea statului pentru a fi alături de copilul său este 
unul absolut, deoarece este posibil ca reluarea convieţuirii cu minorii care au locuit un timp cu 
celălalt părinte să nu se realizeze atât de uşor, să nu se poată face imediat şi să necesite unele măsuri 
pregătitoare; astfel, recurgerea la coerciţie nu poate fi decât limitată: acestea trebuie să ţină seama 
de interesele şi de drepturile şi libertăţile acelor persoane şi în special de interesele superioare ale 
copilului şi de drepturile sale, stipulate în art. 8 din convenţie., iar în ipoteza în care contactele cu 
părinţii riscă să ameninţe aceste interese sau să încalce drepturile respective, autorităţile naţionale 
trebuie să vegheze la stabilirea unui raport de proporţionalitate între ele (idem, cauza Ignaccolo-
Zenide şi cauza Amanalachioai împotriva României, par. 77). 

Deşi niciuna dintre părţi nu a adus în discuţie aplicabilitatea aspectului privind existenţa unei 
vieţi de familie, instanţa apreciază că inexplicabila pasivitate a D.G.A.S.P.C. (...) şi demersurile 
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constanţe ale reclamanţilor privind instituirea plasamentului cărora apelanta părea a le da un curs 
favorabil şi lunga perioadă în care intimaţii s-au ocupat corespunzător de creşterea şi educarea 
copilului pledează în favoarea existenţei unei legături familiale, protejată de art. 8 din Convenţie, 
care s-ar aplica, prin urmare, relaţiilor familiale de facto între reclamanţi şi copil şi aparenţa de 
legalitate creată de apelantă fiind decisive, chiar dacă li se poate imputa  reclamanţilor că şi-au creat 
această situaţie favorabilă lor, deşi în final aceştia nu au făcut decât să urmeze procedura stabilită în 
materie de statul român (ca în cauza Pini şi Bertani şi Manera şi Atripaldi împotriva României,  
par. 146), chiar dacă aceasta prezintă anumite lacune speculate de reclamanţi. 

Astfel, noţiunea de „familie”, menţionată la art. 8, nu se limitează doar la relaţiile bazate pe 
căsătorie, ci poate include şi alte legături „de familie” de facto, atunci când părţile coabitează în 
afara oricărei legături maritale şi o relaţie este suficient de stabilă. Totuși trebuie admis că dreptul la 
respectarea unei „vieţi de familie” nu protejează simpla nevoie de a întemeia o familie; acesta 
presupune existenţa unei familii sau, cel puţin, existenţa unei potenţiale relaţii care s-ar fi putut 
dezvolta, de exemplu, între un tată natural şi un copil născut în afara unei căsătorii, a unei relaţii 
create ca urmare a unei căsătorii nefictive, chiar dacă nu s-a stabilit încă pe deplin o viaţă de 
familie, sau a unei relaţii stabilite ca urmare a unei adopţii legale şi nefictive. 

Cu privire la aceste alte legături „de familie” de facto - care înseamnă existenţa unor legături 
personale strânse - cauză Moretti şi Benedetti împotriva Italiei, par.44 -, are o jurisprudenţă bine 
stabilită prin care s-a recunoscut existenţa unei vieţi de familie, în ciuda absenţei recunoaşterii 
adopţiei, ţinând seama de faptul că existau legături de familie de facto de peste zece ani şi că una 
dintre reclamante se comporta ca un părinte în toate privinţele (cauza Wagner şi J.M.W.L. împotriva 
Luxemburgului); apoi, în cauză Moretti şi Benedetti împotriva Italiei, în care un cuplu căsătorit a 
primit în familia lor un copil în vârstă de o lună, Curtea a constatat, de asemenea, existenţa unei 
vieţi de familie de facto, confirmată, între altele, de expertizele efectuate în privinţa familiei, în 
ciuda absenţei oricărui raport juridic de rudenie pentru că aceştia petrecuseră nouăsprezece luni 
cu copilul înainte ca instanţele italiene să hotărască plasarea copilului în altă familie, în vederea 
adopţiei (speţe citate în cauza Paradiso şi Campanelli împotriva Italiei, par. 68). 

În cauza Paradiso şi Campanelli împotriva Italiei, Curtea a constatat că reclamanţii au 
petrecut împreună cu copilul primele etape importante din tânăra lui viaţă: şase luni în Italia, 
începând din a treia lună de viaţă a copilului; înainte de această perioadă, reclamanta petrecuse deja 
câteva săptămâni cu el în Rusia şi chiar dacă perioada în sine este relativ scurtă, Curtea a apreciază 
că reclamanţii s-au comportat ca nişte părinţi în raport cu copilul şi constată că există o viaţă de 
familie de facto între reclamanţi şi copil şi, în consecinţă, art. 8 din Convenţie era aplicabilă în 
speţă. 

Asemănător raţionamentului Curţii din această speţă (par.71-87), dar mai ales în lumina 
concluziei din par. 88 - ţinând seama de faptul că respectivul copil a dezvoltat cu siguranţă legături 
afective cu familia substitutivă în care a fost plasat la începutul anului 2013, constatarea încălcării, 
pronunţată în cauza reclamanţilor, nu poate fi înţeleasă aşadar ca impunând statului obligaţia de a 
înapoia minorul persoanelor în cauză - care relevă caracterul ireversibil al unor măsuri îndelungate 
de luare a unui copil din cadrul unei familii şi plasarea într-o alta, instanţa consideră că nu este 
adecvată măsura autorităţilor care au concluzionat că respectivul copil nu trebuia să fie luat în 
îngrijire de familia reclamanţilor, cu atât mai mult cu cât se apreciază că art. 60 din Legea nr. 
272/2004 nu este aplicabil, dar mama refuză să își asume responsabilitatea creșterii copilului. 

 Astfel, simpla intenţie de apărare a ordinii publice, în măsura în care conduita reclamanţilor 
pare a contraveni legii privind adopţia interna nu este relevantă şi suficientă în sensul art. 8 alin.2 
din Convenţie dat fiind circumstanţele delicate şi complexe din speţă în condiţiile în care măsura 
cerută în cauză viza protejarea „drepturilor şi libertăţilor” copilului. 

Aceste drepturi obligă ca, în situaţii legate de aprecierea necesitatea plasării în îngrijire a 
unui copil, în special într-o situaţie de urgenţă, trebuie să se bazeze pe constatarea existenţei unor 
împrejurări care să justifice retragerea copilului iar această măsură trebuie evaluată cu mare atenţie 
de autorităţi care au avut în vedere efectule pe care l-ar avea asupra părţilor şi a copilului înainte de 
a pune în aplicare o astfel de măsură, pentru că, ori de câte ori este în cauză situaţia unui copil, 
interesul superior al acestuia este cel care trebuie să primeze 
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De aceea, luând în considerare refuzul constant al numitei (...) de a-şi asuma vreo 
responsabilitate ca părinte încă de la naşterea acestuia decizia de respingere a solicitării de 
plasament - care înseamnă, de fapt, îndepărtarea copilului din (...) şi plasarea lui într-un centru 
sau la un asistent maternal profesionist - este una nerezonabilă pentru că interesul copilului nu a 
fost luat suficient în considerare de autorităţile şi pentru că nu e bazează pe constatare că respectivul 
copil nu a avut  un mediu familial adecvat (iar motivul de apel rezultând din faptul că reclamanţii au 
apelat la (...) din dorinţa acestora de a scurtcircuita legea privind adopţia nu creează îndoieli cu 
privire la capacitatea lor afectivă şi educativă).  

Aşadar, reamintind mereu că numita (...) şi-a abandonat copilul de la naşterea în favoarea 
familiei (...), nu se poate aprecia că era necesar să se pună capăt acestei situaţii, prin îndepărtarea 
copilului de la domiciliul reclamanţilor şi eliminarea oricărei posibilităţi de contact cu acesta pentru 
a pune capăt situaţiei de ilegalitate; aceasta deoarece statului îi revine obligaţia de a ţine seama de 
interesul superior al copilului independent de natura legăturii părinteşti, genetice sau de alt tip.  

La fel ca în cauza Wagner şi J.M.W.L., autorităţile nu au recunoscut exerciţiul de facto al 
drepturilor părinteşti, dar nici nu au adoptat vreo măsură care să vizeze îndepărtarea 
minorului sau întreruperea vieţii de familie; în fapt, îndepărtarea copilului din cadrul familial 
este o măsură extremă -  destrămarea unei familii constituind o ingerinţă foarte gravă (cauza 
Scozzari şi Giunta împotriva Italiei pct. 148) -, la care nu ar trebui să se recurgă decât în ultimă 
instanţă şi pentru ca o măsură de acest tip să se justifice, aceasta trebuie să răspundă scopului de 
protejare a copilului aflat într-un pericol imediat, ţinând seama totuşi de faptul că interesul superior 
al copilului trebuie să reprezinte considerentul decisiv, acesta putând, în funcţie de natură şi de 
gravitate, să prevaleze asupra interesului părinţilor 

Apoi, este cert faptul că interesul superior al copilului include garantarea evoluţiei copilului 
într-un mediu sănătos şi că art. 8 nu poate în niciun fel să permită obţinerea de către un părinte a 
adoptării unor măsuri care pot prejudicia sănătatea şi dezvoltarea copiilor acestuia; pe de altă parte, 
este clar că este deopotrivă în interesul copilului să fie menţinute legăturile dintre acesta şi familia 
lui, cu excepţia cazurilor în care această familie s-a dovedit foarte nedemnă: ruperea acestei legături 
are ca rezultat dezrădăcinarea copilului. Rezultă că interesul copilului impune ca ruperea legăturii 
familiale să aibă loc doar în circumstanţe cu totul excepţionale şi să se facă tot posibilul pentru 
menţinerea relaţiilor personale şi, dacă este cazul, la momentul potrivit, pentru „reconstituirea” 
familiei . 

 În fine, Curtea apreciază că, în cauzele care privesc viaţa de familie, trecerea timpului poate 
avea consecinţe iremediabile asupra relaţiilor dintre copil şi părinte şi asupra părintelui care nu 
trăieşte cu acesta pentru că, în fapt, ruperea legăturii cu un copil foarte mic poate conduce la o 
alterare din ce în ce mai mare a relaţiei cu părintele său. 

De aceea, este fără relevanţă că reclamanţii fac obiectul unor grave suspiciuni (intenţia de 
eludare a prevederilor legii adopţiei indicată expres în corespondenţa D.G.A.S.P.C. cu Ministerul 
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice)  prin raportare la prejudiciul cert pe care 
copilul urma să îl sufere având în vedere perioada de peste 2 ani (de la naștere şi fără întrerupere 
până în prezent) pe care a petrecut-o cu (...) care, în mod evident a condus la dezvoltarea unei 
legături afective extrem de puternice (a se compara cu situaţia reţinută de Curte în decizia de 
inadmisibilitate din cauza Hülsmann împotriva Germaniei, pct. A.2). 

Îndoiala în ceea ce privește corectitudinea, legalitatea faptelor sau onestitatea intențiilor cu 
care acţionează familia (...), chiar dacă poate justifica dorinţa acceptabilă a D.G.A.S.P.C. de a-i 
descuraja pe cetățeni de a recurge la o metodă de eludare a dispozițiilor imperative ale legii 
adopției, nu poate conduce la validarea hotărârii de respingere a plasamentului la această familie, 
căci efectele acestei decizii a Comisiei pentru Protecția Copilului nu se limitează la situația lui (...) 
(...) şi (...) care au recurs la o modalitate ce le este acum reproșată de autorități, deşi nu este 
interzisă expres: ele se răsfrâng și asupra situației copilului însuși, al cărui drept la respectarea 
vieții de familie, ce implică dreptul copilului şi al persoanelor cu care convieţuiesc de a se bucura 
unul de compania celuilalt, este afectat de o manieră semnificativă (a pari, cauza Mennesson 
împotriva Franței, par. 2)  
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Asemenea situației din cauza I.S. împotriva Germaniei (hotărârea din 13.10.2014, cerere nr. 
31021/08, par. 10-23), (...) a rămas însărcinată în urma unei relații întâmplătoare, dând naștere 
copilului (...) în august 2013, la un moment când avea deja doi copii cu un bărbatul cu care nu era 
căsătorită şi nu se ocupa de creştere acestora; din motive rămase obscure ((...) a pretins că sub 
presiunea mamei) aceasta a decis, imediat după naștere, să își dea copilul unui familii pe care o 
alesese prealabil naşterii; apoi, în mai multe rânduri, ea a renunțat practic la toate drepturile sale 
părintești și a fost de acord să își dea copilul în plasament la (...). 

Deşi această măsură legală nu a fost dispusă - iar prima hotărâre nu este sub nicio formă 
motivată, bazându-se exclusiv pe o declaraţie a mamei care se angaja să-şi ia copilul cu toate că o 
analiză serioasă a posibilităţii reintegrării în familia nu s-a făcut, dimpotrivă existau indicii (ancheta 
socială (...) că mama nu dispune de condiţiile necesare creșterii şi educării copilului şi chiar se 
recomandă masuri de protecţie pentru acesta – D.G.A.S.P.C. nu a întreprins niciun demers pentru a 
asigura caracterul efectiv al reintegrării în familie, ba chiar a tolerat şi încurajat practic demersurile 
familiei (...) care încercau conferirea unui aspect de legalitate faptului că, de la naşterea copilului 
(...) s-au îngrijit de acesta ca adevăraţi părinţi timp de peste 2 ani. 

În acest context este evident că deoarece mama nu a avut grijă de copil decât câteva zile, în 
această perioadă nu s-a format o legătură între ea și acesta, astfel că dreptul său la respectarea vieții 
de familie nu a fost încălcat.  

În cauza I.S. împotriva Germaniei, curtea a constatat că o perioadă de trei săptămâni în care 
mama a avut grijă de copii nu a fost suficient de lungă pentru ca o legătură să se formeze, iar 
aceasta a renunțat în mod legal și cu bună știință la drepturile sale părintești; de aceea s-a apreciat că 
în mod corect s-a acordat prioritate drepturilor copiilor, protejând familia nou-creată în care copii au 
fost văzuți ca meritând o șansă pentru dezvoltare (par. 86). 

Separat, trebuie amintit raționamentul Curţii Europene din cauza Moretti şi Benedetti 
împotriva Italiei, par.48-52 în urma căruia s-a ajuns la concluzia că, şi în lipsa unui raport juridic de 
filiaţie (biologică sau legală), există o viață de familie care trebuie protejat din perspectiva art. 8 al 
convenţiei. Curtea a pus accentul pe relaţiile efective dintre părţi (o familie care primise o fetiţă în 
plasament şi pentru a cărei adopţie formulaseră ulterior două cereri ambele respinse), subliniind că, 
pentru stabilirea vieții de familie de facto trebuie să se tină cont de mei multe elemente printre care 
lungime perioadei în care părțile au convieţuit, tipul de relaţii precum şi rolul asumat de adulţi faţă 
de copil. 

Curtea a observat că, în această cauză, adulţii au primit copilul în familia lor încă de la 
momentul când acesta avea vârsta de un an şi, timp de 19 luni, au petrecu cu fetiţa cele mai 
importante etape din tânăra sa viaţă, împreună cu o soră şi un frate; expertizele au demonstrat că 
fetiţa era bine integrată în familie fiind la rândul ei profund ataşată de membrii acesteia; apoi, s-a 
mai menţionat că fetiţa fusese înscrisă la o creșă şi apoi a plecat cu familia la care fusese plasată în 
vacanţă in Brazilia, elemente suficiente pentru a concluziona că există o legătură personală strânsă 
şi că adulţii s-au comportat din toate privințele precum niște părinţi astfel că viaţa de familie  de 
facto a existat între ei şi fetiţă, iar faptul că au decis să o adopte a constituit poate motivul 
determinant al constatării că, în lipsa unui raport juridica de filiație, există viaţa de familie.  

După cum a rezultat, încă din cursul anului 2013 (când D.G.A.S.P.C. a avut de soluţionat 
prima cerere de instituire a plasamentului formulată chiar în luna naşterii copilului), prin ancheta 
socială nr. (...) s-a constatat că (...) „întruneşte condiţiile necesare creşterii şi educării copilului (...)” 
propunându-se efectuarea demersurilor necesare instituirii plasamentului la această familie; mai 
mult, la 16.09.2013 s-a efectuat verificări „în teren” (adică la domiciliul familiei (...)) unde s-a 
constatat că minorul este bine îngrijit de aceştia (nota informativă (...)). 

În toate evaluările ulterioare (ex. raportul nr. (...) sau nr. (...)) s-a arătat că „soţii (...) 
prezintă capacitatea necesară de a percepe realist necesităţile copilului, sunt capabili să ofere un 
mediu securizant afectiv, social şi educaţional şi o îngrijire corespunzătoare unei bune dezvoltări 
bio-psiho-fiziologice copilului”; astfel, s-a ajuns - la 10.06.2015 – să se constate că acest copil este 
dezvoltat unitar pe toate ariile, că prezintă o bună capacitate de adaptare şi relaţionare şi a dezvoltat 
„în mod firesc…relaţii de ataşament faţă de adulţii cu care creşte”. 
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Psihologul a arătat că minorul „se simte securizat în mediul care trăieşte”, din observaţiile 
acestuia reieşind că soţii (...) sunt atenţi la nevoile copilului, rămân în majoritatea timpului lângă el, 
se implică în activităţi de joc, la contactul cu ei (...) răspunde afectiv, zâmbeşte, vocalizează, râde, le 
atinge faţa, circumstanţe în care specialistul a recomandat „oferirea unui mediu de viaţă stabil şi 
securizat”. 

În aceste condiţii, observând că de mai bine de doi ani, copilul se află în grija familiei (...) 
care s-a achitat cu brio de îndatoririle părinteşti asumate benevol, începând cu aranjarea camerei 
copilului, organizarea ceremoniei religioase de botez, înscrierea la un medic de familie din august 
2013, fiind „vaccinat complet conform schemei”, faţă de refuzat constant al mamei de a se ocupe în 
vreun mod de copil de manieră din care să releve conştientizarea obligaţiilor de părinte (sub 
pretextul lipsei resurselor materiale,  devine nerelevantă suspiciunea - rezonabilă, de altfel - că (...) 
s-ar pregăti să adopte copilul „dar nu respectă normele juridice privind adopţia”. 

Aceasta pentru că, după constatarea că numita (...) nu îşi exercită rolul de părinte şi nimeni 
din familia acesteia nu doreşte să o ajute în această sarcină, constatarea (din ambele hotărâri nr. (...) 
şi nr. (...)) că minorul nu se încadrează în cazurile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 272/2004 care 
enumeră situaţiile în care se impune măsura plasamentului este doar una pur formală, pentru că se 
bazează nu pe responsabilizarea mamei (care prin întâmpinare s-a declarat de acord cu plasarea 
copilului la (...)) şi evident eronată, căci copilul abandonat şi faţă de care părintele refuză invariabil 
asumarea oricărei obligaţii parentale este un copil „neglijat” (art.60 lit. c din Legea nr. 272/2004). 

De aceea, nu poate fi admisă scoaterea copilului din mediul armonios creat de (...), pentru 
acesta existând riscul periclitării dezvoltării sale ulterioare, prin lipsirea unei ambianţe calde şi 
continue în care s-a găsit de la naştere, interesul superior al copilului prevalând interesul general (al 
societăţii în ansamblul ei) de a urmări aplicarea riguroasă, literală a prevederilor legale vizând 
Legea nr. 272/2004. 

Decizia civilă nr. 15/MF/30.10.2015 
Judecător redactor Gabriel Lefter 

 
 
 
 
 

IIII..  DDRREEPPTTUULL  MMUUNNCCIIII  SSII  AASSIIGGUURRĂĂRRII  SSOOCCIIAALLEE  
 

A. DREPTUL MUNCII 

 
9. Acordare daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru 

plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea unor drepturi salariale reprezentând sporul de risc și suprasolicitare 
neuropsihică pentru magistrați pensionari. Inexistența autorității de lucru 
judecat. Prescripția dreptului la acțiune. Neîntrunirea condițiilor pentru 
angajarea răspunderii civile a debitorilor. 

 
Prin Decizia nr. 21/2015 pronunţată  de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept (în dosarul nr. 199/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
743 din 05/10/2015), s-a stabilit că, în cazul titlurilor executorii având ca obiect drepturi salariale 
neachitate salariaţilor bugetari, pot fi pretinse dobânzi penalizatoare menite a acoperi prejudiciul rezultat 
din fapta ilicită a statului, care, în calitate de debitor, achită cu întârziere sumele acordate prin hotărâri 
judecătoreşti, deşi acestea sunt executorii de drept de la momentul pronunţării acestor hotărâri. 
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Dobânda pretinsă în acest litigiu este diferită de cea pretinsă de reclamanţi în cauzele în care s-au 
pronunţat hotărârile ce constituie titlurile executorii invocate de aceştia, constatându-se astfel că nu există 
autoritate de lucru judecat în cauză. 
 Prin decizia nr.21 din 22 iunie 2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 
199/1/2015 s-a stabilit că dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a 
obligaţiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii acţiunii. 

Prin decizia nr.7 din  27 aprilie 2015 pronunţată  de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul 
nr.16/1/2014/HP/C s-a stabilit că „plăţile voluntare eşalonate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr.230/2011, 
efectuate în baza unui titlu executoriu nu întrerup termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune 
pentru daunele interese-moratorii sub forma dobânzii penalizatoare”. 

 
Art. 431 Cod procedură civilă 

Decizia ÎCCJ nr.7 din  27 aprilie 2015  
Decizia ÎCCJ nr.21 din 22 iunie 2015 

Decizia ÎCCJ nr. 2 din 17 februarie 2014 (RIL) 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 9994/118/2013 reclamanţii 
(...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) şi (...) au chemat în judecată pe 
pârâţii Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public 
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa,  Ministerul Public - Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa şi  Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice, solicitând instanţei ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa să oblige pârâţii, în solidar, să calculeze şi să plătească dobânda legală 
aferentă drepturilor salariale reprezentând sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent 
de 50% calculat la salariul de bază brut lunar, actualizat cu indicele de inflaţie, recunoscut prin 
sentinţa civilă nr. 676/21.03.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 2752/36/2007, 
irevocabilă prin decizia nr. 369/17.06.2009 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 
1061/36/2008. 

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că prin sentinţa menţionată, definitivă şi 
irevocabilă, pârâţii au fost obligaţi, în solidar, la plata drepturilor băneşti reprezentând sporul de risc 
şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 50%, calculat la salariul de bază brut lunar, începând 
cu data de 22.06.2004 şi în continuare până la abrogarea dispoziţiei legale care a instituit sporul sau 
până la pierderea calităţii de magistrat. 

Au susţinut reclamanţii că în prezent sunt magistraţi pensionari, iar pârâţii nu au efectuat 
plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâre judecătorească, motiv pentru care se consideră 
prejudiciaţi, atât în ce priveşte sumele achitate cu întârziere, cât şi cu privire la sumele rămase 
neachitate, până la data plăţii lor efective. Având în vedere că natura juridică a dobânzii este diferită 
de cea a actualizării creanţei cu indicele de inflaţie, au concluzionat reclamanţii că este posibil 
cumulul celor două categorii de daune, fără a se ajunge la o dublă reparaţie a prejudiciului. 
Totodată, în privinţa sumelor de bani cuvenite cu titlu de spor salarial, sunt aplicabile dispoziţiile 
art. 166 alin. 4 Codul muncii şi cele din art. 1535 Cod civil. 

În dovedirea cererii, reclamanţii au depus la dosar decizia civilă nr. 369/17.06.2009 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 1061/36/2008. 

În apărare, pârâţii Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa au formulat întâmpinare prin care au invocat excepţia lipsei calităţii lor 
procesual pasive, pentru motivul că reclamanţii au fost angajaţi ai Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. În plus, a fost învederată calitatea de ordonator principal de credite ce 
revine Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit 
art. 70 alin. 4 din Legea nr. 304/2004. 

Pe aceeaşi cale, a fost invocată excepţia autorităţii de lucru judecat, faţă de soluţionarea 
irevocabilă, prin sentinţa civilă nr. 676/21.03.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 
2752/36/2007 şi a capătului de cerere având ca obiect actualizarea drepturilor băneşti cu dobânda 
legală. 
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În dovedirea celor susţinute, pârâţii au depus la dosar sentinţa civilă nr. 676/21.03.2008 
pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 2752/36/2007. 

Pârâtul Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia prescrierii dreptului la acţiune, apreciind depăşit 
termenul general de prescripţie de 3 ani calculat de la data naşterii dreptului la acţiune. 

Pe fondul cauzei, pârâtul a precizat că prin O.U.G. nr. 71/2009 s-a reglementat plata 
eşalonată a drepturilor salariale obţinute prin titluri executorii, măsură de natură să întărească 
finalitatea procesului judiciar, reprezentând un prim pas al debitorului în executarea creanţei. 
Împrejurarea că debitorii nu au executat titlurile nu semnifică refuzul executării hotărârilor 
judecătoreşti, ci numai încadrarea acestei executări în prevederile legii. 

A mai susţinut pârâtul că din analiza textelor legale ce reglementează acordarea dobânzii 
legale rezultă că aceasta este condiţionată de preexistenţa unei convenţii încheiate între părţi, 
condiţie ce nu este îndeplinită în speţă. Totodată, nu se poate pune în discuţie nici răspunderea 
civilă delictuală, nefiind întrunite elementele constitutive ale acesteia. 

Pârâtul Ministerul Finanţelor Publice a formulat note scrise prin care a invocat excepţia 
lipsei calităţii sale procesual pasive, învederând că nu este subiect al raportului de muncă din care 
derivă pretenţiile afirmate în cauză. 

Prin sentinţa civilă nr. 561 din 12 martie 2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a 
respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de pârâţii Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Constanţa şi Ministerul Finanţelor Publice, ca nefondată.  S-a admis excepţia 
lipsei calităţii procesual pasive invocată de pârâtul Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Constanţa. S-a respins acţiunea formulată de reclamanţii (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), 
(...), (...), (...), (...), (...), (...) şi (...), în contradictoriu cu pârâtul Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesual 
pasivă. S-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat în acţiunea formulată în contradictoriu 
cu restul pârâţilor. S-a respins acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâţii Ministerul 
Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Constanta şi Ministerul Finanţelor Publice, pentru autoritate de lucru 
judecat. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a avut în vedere următoarele: 
În temeiul art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa a analizat cu prioritate excepţiile 

invocate de pârâţi. 
Asupra excepţiei lipsei calităţii procesual pasive invocate de pârâţii Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Constanţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Ministerul 
Finanţelor Publice.  

Potrivit art. 36 Cod procedură civilă, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi 
şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.  

În speţă, reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor la plata dobânzilor legale aferente 
debitului principal stabilit prin sentinţa civilă nr. 676/21.03.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea în 
dosarul nr. 2752/36/2007, constând în sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 
50% din salariul de bază brut lunar. 

Cum obiectul cererii este reprezentat de plata daunelor moratorii pentru executarea cu 
întârziere, respectiv neexecutarea unei obligaţii băneşti, este evident că raportul juridic dedus 
judecăţii a luat naştere între creditorul şi debitorul obligaţiei principale, în vederea realizării unui 
drept de creanţă accesoriu, care decurge din creanţa iniţială. 

Din analiza hotărârii judecătoreşti ce constituie titlu executoriu, rezultă că obligaţia de plată 
a sporului de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică a fost stabilită în sarcina debitorilor 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa şi Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice. Prin urmare, aceloraşi instituţii le revine şi 
obligaţia reparării unui eventual prejudiciu rezultat din executarea necorespunzătoare a obligaţiei de 
plată, calitatea de debitor al creanţei principale justificând şi legitimarea procesual pasivă în cadrul 
unei acţiuni ce vizează realizarea unui drept accesoriu. 
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Faţă de considerentele expuse, excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de pârâţii 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi Ministerul Finanţelor Publice a fost respinsă ca 
nefondată. În schimb, a fost admisă aceeaşi excepţie invocată de pârâtul Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, pârât care nu figurează printre debitorii enumeraţi în titlul executoriu şi care 
nu a avut nici calitatea de angajator al reclamanţilor sau de ordonator de credite. 

Pe cale de consecinţă, acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa a fost respinsă ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate 
procesual pasivă. 

Asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat.           
Potrivit art. 431 Cod procedură civilă, nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în 

aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect.      
În manifestarea sa de excepţie procesuală, autoritatea de lucru judecat presupune deci tripla 

identitate de elemente – obiect, părţi, cauză – şi corespunde unui efect negativ, de natură să 
împiedice formularea unei noi cereri de chemare în judecată prin care să se deducă judecăţii aspecte 
deja soluţionate prin hotărâre judecătorească irevocabilă. Prin urmare, dacă se constată îndeplinirea 
acestei condiţii, dreptul la acţiune este considerat în mod definitiv stins, iar judecata în cadrul celei 
de a doua cereri nu mai poate continua. 

În cauza de faţă, instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 676/21.03.2008 pronunţată de 
Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 2752/36/2007  a fost soluţionată  acţiunea formulată de reclamanţi 
în contradictoriu cu pârâţii Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Constanţa şi Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice, având ca obiect 
obligarea pârâţilor la plata sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică, începând cu data de 
22.06.2004, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. Astfel, capătul 
de cerere privind plata dobânzii legale a fost respins ca nefondat, tribunalul apreciind că 
actualizarea drepturilor băneşti pretinse, atât cu indicele de inflaţie, cât şi cu dobânda legală, ar 
reprezenta o îmbogăţire fără just temei a reclamanţilor. 

Sentinţa menţionată a devenit irevocabilă prin decizia civilă nr. 369/17.06.2009 pronunţată 
de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 1061/36/2008, însă dispoziţiile instanţei de fond 
referitoare la dobânda legală nu au constituit obiect al recursului declarat de reclamanţi, intrând ca 
atare în puterea lucrului judecat. 

Faţă de cele expuse, s-a constatat că pretenţiile reclamanţilor având ca obiect obligarea 
pârâţilor la dobânda legală aferentă debitului principal reprezentat de contravaloarea sporului de 
50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, au constituit anterior obiect al unei analize a 
instanţei de judecată, fiind soluţionate în mod irevocabil în sensul respingerii. 

În consecinţă, a fost admisă excepţia autorităţii de lucru judecat, iar cererea formulată în 
contradictoriu cu pârâţii Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Constanţa şi Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice a fost respinsă pentru 
autoritate de lucru judecat. 

Împotriva acestei soluţii a formulat apel reclamantul (...). În motivarea apelului său, 
acesta a arătat următoarele: în mod greşit s-a considerat că există autoritate de lucru judecat; prin 
cererea de chemare în judecată s-a solicitat obligarea pârâţilor, în solidar, să calculeze şi să facă 
plata cu privire la dobânda legală aferentă drepturilor salariale recunoscute prin sentinţa civilă nr. 
676/21.03.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea începând cu data introducerii acţiunii şi până la 
data executării efective a obligaţiei, motivat de faptul că aceste plăţi se fac cu întârziere; reclamanţii 
au avut în vedere că plăţile s-au făcut eşalonat potrivit O.U.G. nr. 71/2009 care reglementează plata 
drepturilor salariale obţinute prin titluri executorii; faţă de această situaţie au apreciat că obiectul 
prezentei cauze este diferit faţă de drepturile recunoscute prin sentinţa civilă nr. 676/21.03.2008 
pronunţată de Tribunalul Tulcea; în acest context este vorba de întârzierea plăţilor de la rămânerea 
definitivă a sentinţei civile menţionate la zi în condiţiile în care s-au făcut plăţi eşalonate numai în 
anii 2008, 2010, 2012 şi 2013 rămânând în continuare sume importante de plătit chiar şi în virtutea 
unui act normativ (O.U.G. nr. 71/2009); prin aceste plăţi eşalonate, reprezentând drepturi salariale 
stabilite printr-o hotărâre judecătorească consideră că există un prejudiciu atât în ceea ce priveşte 
sumele achitate cu întârziere, cât şi cu privire la sumele rămase neachitate, până la data plăţilor 
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efective; acest prejudiciu, poate fi recuperat în speţă prin admiterea acţiunii de la data introducerii 
acesteia şi obligarea pârâţilor în solidar la dobânda legală aferentă drepturilor băneşti neîncasate şi 
cele plătite cu întârziere; faţă de situaţia ivită, apreciază că obiectul celor două cauze este diferit şi 
drept urmare nu se putea decide că există autoritate de lucru judecat; în acest context, nu poate fi 
apreciată ca autoritate de lucru judecat pretinderea dobânzii legale aferente sumelor datorate ca 
fiind soluţionată printr-o hotărâre judecătorească anterioară, cu ceea ce se pretinde în prezenta cauza 
şi anume:  cauza de faţă vizează o altă perioadă şi anume 2008 - la zi iar temeiul juridic este altul 
decât cel iniţial şi anume art. 166 alin. 4 din Codul muncii, potrivit căruia, întârzierea nejustificată a 
plăţii salariului sau neplata acestuia, determină obligarea angajatorului la plata de daune interese 
pentru repararea prejudiciului produs angajatului, în timp ce dispoziţiile art. 1535 Cod civil prevăd 
că obligaţiile care au ca obiect o sumă de bani, cum este cazul de faţă, daunele interese reprezintă 
tocmai dobânda legală pe care o solicită reclamanţii. 

Faţă de motivele invocate, solicită admiterea apelului şi schimbarea sentinţei apelate, în 
sensul admiterii cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată. 

La data de 29 aprilie 2014, reclamantul (...) a depus o cerere prin care a solicitat a se lua 
act că achiesează la apelul formulat de reclamantul (...) împotriva sentinţei civile nr. 
561/12.03.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul mai sus menţionat, însuşindu-şi în 
totalitate motivele de apel. 

În cauză s-au mai depus cereri de însuşire a apelului şi a motivelor de apel de către 
reclamanţii: (...) la 08 mai 2014, (...) la 07 august 2014, (...) la 20 august 2014, (...) la 22 august 
2014, (...) şi (...) la 25 august 2014 şi (...) la 25 august 2014. 

La data de 6 august 2014, reclamantul (...) a depus o cerere prin care a precizat că a formulat 
apel în nume propriu şi nu în numele altor reclamanţi.  

Intimatul pârât Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în 
nume propriu şi pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a formulat întâmpinare 
solicitând respingerea ca neîntemeiată a cererii de apel formulată de reclamantul (...). 

În acest sens s-au arătat următoarele: instanţa de fond a aplicat corect norma legală şi 
întemeiat a constatat intervenită excepţia autorităţii de lucru judecat, în considerarea dispoziţiilor 
art. 431 Cod procedură civilă, respingând acţiunea reclamanţilor; este îndeplinită cerinţei triplei 
identităţi de elemente: obiect, părţi, cauză, ce atrag efectul negativ al autorităţii de lucru judecat, de 
natură să împiedice formularea unei noi acţiuni care să deducă judecăţii aspecte deja soluţionate 
prin hotărâre judecătorească irevocabilă;  

Intimatul pârât Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului formulat de reclamanţi ca nefondat. 

În acest sens a arătat că instanţa de fond în mod corect a respins acţiunea reclamanţilor, 
constatând că în speţă există autoritate de lucru judecat, în considerarea dispoziţiilor art. 431 Cod 
procedură civilă;  de altfel, în raport de data introducerii cererii de chemare în judecată (28.11.2013) 
şi de natura pretenţiilor deduse judecăţii, dreptul material la acţiune al reclamanţilor este prescris; 
având în vedere dispoziţiile art. 2512 alin. (1) din Noul Cod civil, în vigoare începând cu 1 
octombrie 2011, coroborat cu art. 2517 din acelaşi act normativ, potrivit cu care termenul 
prescripţiei este de 3 ani dacă legea nu prevede altfel, dreptul material la acţiune în ceea ce priveşte 
plata dobânzilor legale, este prescris; s-a invocat şi art. 2503 alin. (1) din Noul Cod civil; în 
principiu, textul nou redă vechea reglementare a art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privind 
prescripţia extinctivă; consideră că dreptul material la acţiune este prescris întrucât titlul executoriu 
este pronunţat anterior datei de 28.11.2010; în ceea ce priveşte fondul cauzei, urmează a se reţine că 
cele stabilite prin Decizia nr. 2, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul 
legii; consideră că sintagma „pot fi acordate” exclude din start imperativul categoric, nu exprimă 
obligaţia, ci lasă la aprecierea instanţelor latitudinea, posibilitatea de a aprecia dacă sunt întrunite 
toate condiţiile legale privind acordarea dobânzilor, prin Decizia nr. 838/2009 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 631/03.07.2009 Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra cererii de 
soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre autoritatea judecătorească, 
reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi Parlamentul şi Guvernul 
României, pe de altă parte, cerere formulată de Preşedintele României în temeiul art. 146 lit. e din 
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Constituţie; astfel, Curtea Constituţională a constatat existenţa unui conflict juridic între autoritatea 
judecătorească, pe de o parte, şi Guvernul şi Parlamentul României, pe de altă parte, în sensul că „în 
exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 126 alin. 3 din Constituţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
are competenţa de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele 
judecătoreşti, cu respectarea principiului fundamental al separaţiei şi echilibrului puterilor, 
consacrat de art. 1 alin. 4 din Constituţia României. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu poate să 
instituie, să modifice sau să abroge norme juridice cu putere de lege ori să efectueze controlul de 
constituţionalitate al acestora”; decizia Curţii Constituţionale fundamentează dreptul judecătorilor 
de a analiza cauzele prin prisma elementelor de legalitate fără a atribui dispoziţiilor legale o 
interpretare extinsă; prin Decizia Curţii Constituţionale s-a statuat definitiv şi obligatoriu că înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a încălcat atribuţiile constituţionale, modificând norme juridice cu putere 
de lege. Aşa fiind, instanţa are obligaţia să dispună soluţionarea prezentei cauze în considerarea 
respectării dispoziţiilor legale în materie.  

Intimatul pârât Ministerul Finanţelor Publice prin D.G.R.F.P. Galaţi - A.J.F.P. Constanţa a 
formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului formulat de reclamanţi ca nefondat. 

În acest sens a arătat că potrivit art. 431 Cod procedură civilă: „Nimeni nu poate fi chemat în 
j udecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect.”; prin 
sentinţa civilă nr. 676/21.03,2008 pronunţată în dosarul nr. 2752/36/2007 a soluţionat acţiunea 
formulată de reclamanţi (inclusiv (...)) în contradictoriu cu pârâţii Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi Ministerul Economiei şi 
Finanţelor Publice, având ca obiect obligarea pârâţilor la plata sporului de risc şi suprasolicitare 
neuropsihică, începând cu data de 22.06.2004, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la 
data plăţii efective; capătul de cerere privind plata dobânzii legale a fost respins ca nefondat, 
tribunalul apreciind că actualizarea drepturilor băneşti pretinse, atât cu indicele de inflaţie cât şi cu 
dobânda legală ar reprezenta o îmbogăţire fără just temei a reclamanţilor. 

La termenul de judecată din data de 22 septembrie 2015, din oficiu, instanţa a invocat 
excepţia tardivităţii în ceea ce priveşte apelurile formulate de reclamanţii (...), (...), (...), (...), (...), 
(...) şi (...). 

Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod procedură civilă, Curtea constată următoarele: 

I. Cu privire la apelurile formulate de (...), (...), (...), (...), (...), (...) şi (...): 
Apelantul (...) a arătat că a formulat apelul „în consens cu ceilalţi reclamanţi”. 
Faţă de această formulare neclară, în procedura de verificare şi regularizare a cererii de apel, 

Curtea a solicitat apelantului să precizeze dacă a formulat apel şi în numele celorlalţi reclamanţi. 
De asemenea, s-a solicitat celorlalţi reclamanţi să comunice dacă declară apel sau consideră 

că s-a declarat apel şi în numele acestora de către apelantul (...). 
La data de 6 august 2014, reclamantul (...) a depus un răspuns scris prin care a precizat că a 

formulat apel în nume propriu şi nu în numele altor reclamanţi.  
În cauză s-au depus cereri de însuşire a apelului şi a motivelor de apel de către reclamanţii: 

(...) la 8 mai 2014, (...) la 7 august 2014, (...) la 20 august 2014, (...) la 22 august 2014, (...) şi (...) la 
25 august 2014 şi (...) la 25 august 2014. 

În diferite formulări, aceştia au arătat că reclamantul (...) a formulat apel şi în numele 
acestora. 

Dar, în condiţiile în care apelantul (...) a arătat în mod expres şi neechivoc faptul că a 
formulat apel în nume propriu şi nu în numele altor reclamanţi nu se poate considera că apelul a fost 
formulat şi în numele celorlalţi reclamanţii de către o persoană care se pretinde reprezentant dar nu 
justifică calitatea de reprezentant pentru a se face aplicarea art. 82 Cod. pr. civ. sau că ar fi fost 
formulată de aceşti reclamanţii dar nu a fost semnată de aceştia pentru a se aplica prevederile art. 
470 al. 3 Cod.pr.civ.. 

Ca urmare, aceste cereri nu pot fi considerate decât cereri de apel de sine stătătoare, urmând 
a se verifica, cu prioritate, respectarea termenului de apel în cazul acestora în conformitate cu art. 
248 Cod. pr. civ. 
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Potrivit art. 155 din Legea nr. 62/2011, conflictele de muncă se soluţionează potrivit 
prevederilor acestei legi. 

În conformitate cu art. 215 din Legea nr. 62/2011, în materia conflictelor individuale de 
muncă, termenul de apel este de 10 zile şi curge de la comunicarea hotărârii.  

Raportând data depunerii cererilor la data comunicării hotărârii primei instanţe către aceşti 
reclamanţi, respectiv 22 aprilie 2014 (pentru (...), (...), (...), (...) şi (...)) şi 18 aprilie 2014 ((...) şi 
(...)), Curtea constată că a fost depăşit termenul de apel. 

II. Cu privire la apelurile formulate de reclamanţii (...) şi  (...) 
În ceea ce priveşte apelul formulat de reclamantul (...), având în vedere că în cuprinsul 

procesului-verbal de înmânare a hotărârii civile pronunţate de instanţa de fond, emisă către (fila 154 
dosar Tribunal), data completată de factorul poştal este ilizibilă, neputându-se determina dacă este 
16 sau 18 aprilie 2014, în temeiul dispoziţiilor art. 254 alin. 5 raportat la art. 255 alin. 4 Cod 
procedură civilă, instanţa a apreciat că se impune emiterea unei adrese către Oficiul Judeţean de 
Poştă Constanţa, pentru a preciza data când s-a efectuat respectiva comunicare către reclamantul 
(...). 

Prin adresa nr. 126 din 06 octombrie 2015, Compania Naţională Poşta Română S.A. – 
Oficiul Judeţean de Poştă Constanţa a comunicat instanţei că actul de procedură nr. 67.489 expediat 
de Curtea de Apel Constanţa către destinatar (...) în str. (...) a fost prezentat la data de 17.04.2014 şi 
distribuit prin factorul poştal la data de 18.04.2014. 

Ca urmare, cererea acestui reclamant de însuşire a apelului formulat de apelantul (...), 
depusă la data de 08.08.2014, poate fi considerată a fi o cerere de apel declarativ, nemotivată, 
formulată în termen legal. 

Referitor la autoritatea de lucru judecat: 
Prin Decizia nr. 21/2015 pronunţată  de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept (în dosarul nr. 199/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I nr. 743 din 05/10/2015), s-au reţinut următoarele: 

„42. Plecând de la considerentele obligatorii ale deciziei în interesul legii menţionate 
anterior, se constată că, în cazul titlurilor executorii având ca obiect drepturi salariale neachitate 
salariaţilor bugetari, pot fi pretinse dobânzi penalizatoare menite a acoperi prejudiciul rezultat din 
fapta ilicită a statului, care, în calitate de debitor, achită cu întârziere sumele acordate prin 
hotărâri judecătoreşti, deşi acestea sunt executorii de drept de la momentul pronunţării acestor 
hotărâri. 

43. Prin urmare, răspunzând primei ipoteze din întrebarea nr. 1, aceste dobânzi nu au un 
caracter accesoriu debitului principal şi nu reprezintă daune-interese datorate în temeiul art. 166 
alin. (4) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
salariul neachitat, pentru care angajatorul este de drept în întârziere de la data scadenţei obligaţiei 
de plată a salariului. 

[…] 
Cum aceste dobânzi sunt distincte de cele aferente dreptului salarial a cărui neplată a fost 

sancţionată prin hotărârea ce constituie titlu executoriu (cele în raport cu care s-a reţinut 
autoritatea de lucru judecat), hotărârea preliminară confirmă astfel lipsa identităţii de obiect şi 
cauză între litigiul referitor la plata drepturilor salariale şi cel pendinte.” 

Faţă de considerentele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în decizia indicată, 
obligatorie potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, reţinând că dobânda 
pretinsă în acest litigiu este diferită de cea pretinsă de reclamanţi în cauzele în care s-au pronunţat 
hotărârile ce constituie titlurile executorii invocate de aceştia, Curtea constată că nu există autoritate 
de lucru judecat în cauză. 

Faţă de aceste considerente, întrucât Tribunalul în mod greşit nu a intrat în cercetarea 
fondului cauzei, în temeiul art. 480 al.3 Cod.pr.civ. se va anula sentinţa apelată şi se va reţine 
cauza spre rejudecare. 

Rejudecând, 
Referitor la prescripţia dreptului la acţiune: 
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Prin decizia nr. 7 din  27 aprilie 2015 pronunţată  de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
dosarul nr.16/1/2014/HP/C s-a stabilit că „plăţile voluntare eşalonate în temeiul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca 
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.230/2011, efectuate în baza unui titlu executoriu nu întrerup termenul de prescripţie 
a dreptului material la acţiune pentru daunele interese-moratorii sub forma dobânzii 
penalizatoare”. 
 Ulterior, prin decizia nr.21 din 22 iunie 2015 pronunţată  de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în dosarul nr. 199/1/2015 s-a stabilit că „în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 
alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 şi art. 1523 alin. 2 lit. d din Codul civil raportat la art. 166 
alin. 1 şi 4 din Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (art. 161 alin. 1 
şi 4 din Codul Muncii în forma anterioară republicării) şi art. 1088 Cod civil de la 1864, art. 2 din 
O.G. nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 
2 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare 
şi art. 1535 din Codul civil, dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu 
întârziere a obligaţiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii 
acţiunii”. 
 Aceste decizii sunt obligatorii potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă. 
 Cererea a fost înregistrată la prima instanţă la data de 28.11.2013  astfel încât, pentru 
pretenţiile anterioare datei de 28.11.2010 dreptul material la acţiune este prescris. 

Referitor la fondul cauzei: 
Prin Decizia nr. 2 din 17 februarie 2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 

recurs în interesul legii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 411 din 3 iunie 
2014) s-a stabilit că „în aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi 1088 din Codul civil din 1864, respectiv 
art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobânzii 
legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea 
unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca 
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 230/2011”. 
 Această decizie este obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. 
 Ca urmare, motivele invocate de intimaţi în întâmpinare nu pot fi primite întrucât contravin 
celor stabilite de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 De altfel, argumentele privind neîntrunirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea 
daunelor-interese moratorii şi condiţiilor prevăzute de lege pentru angajarea răspunderii civile a 
debitorilor, în special inexistenţa unui fapt ilicit şi a culpei respectiv lipsa caracterului exigibil al 
creanţei au fost invocate şi în opinia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu 
ocazia soluţionării recursului în interesul legii, aceste argumente fiind înlăturate de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în considerentele deciziei nr. 2/2014. 
 Astfel, s-au reţinut următoarele: 

„Este evident faptul că prin executarea eşalonată a obligaţiei de plată creditorul a suferit 
un prejudiciu a cărui existență este confirmată chiar de Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 
71/2009 care, in cuprinsul art. 1 alin. (3), prevede ca sumele plătite eşalonat se actualizează cu 
indicele preturilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistica. Or, prin instituirea 
obligaţiei de actualizare a sumei cu indicele preturilor de consum, legiuitorul recunoaşte implicit 
existenta prejudiciului cauzat prin executarea eşalonata si, in consecinţa, instituie o reparaţie 
parţiala, prin acordarea de daune-interese compensatorii (damnum emergens). In aceste condiţii 
sunt incidente dispoziţiile invocate ale art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv ale art. 
1.531 alin. (1), alin. (2) teza intai si art. 1.535 alin. (1) din Codul civil din 2009, care consacra 
principiul reparării integrale a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutării de către 
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debitor a obligaţiei, conform căruia prejudiciul cuprinde atât pierderea efectiv suferita de creditor 
(damnum emergens), cat si beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum cessans). 

Potrivit aceloraşi dispoziţii, in cazul in care o sumă de bani nu este plătită la scadență, 
creditorul are dreptul la daune moratorii fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. In cazul 
dat, pierderea efectiv suferită de creditor, ca prim element de reparare integrala a prejudiciului, 
este remediată prin măsura prevăzută de art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 
71/2009, constând in actualizarea sumelor stabilite prin titlul executoriu cu indicele preturilor de 
consum. Insa principiul reparării integrale a prejudiciului suferit de creditor, ca efect al executării 
eşalonate a titlurilor executorii, impune si remedierea celui de-al doilea element constitutiv al 
prejudiciului, prin acordarea beneficiului de care a fost lipsit (lucrum cessans), respectiv daune-
interese moratorii, sub forma dobânzii legale. Debitorul poate fi exonerat de obligaţia de a repara 
integral prejudiciul cauzat prin executarea cu întârziere a creanţei stabilite prin titlu executoriu 
daca face dovada intervenţiei unui caz fortuit sau a unui caz de forţă majoră, împrejurări care se 
circumscriu sintagmei „cauză străină, care nu-i poate fi imputată”. 
  În înţelesul art. 1082 din Codul civil din 1864. In ipoteza dată, însă, deşi nu se contesta 
împrejurările care au justificat măsurile promovate prin Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 
71/2009, in scopul menţinerii echilibrului bugetar, măsuri care nu au afectat substanţa dreptului 
creditorilor, acestea nu înlătură de plano aplicarea principiului reparării integrale a prejudiciului, 
sub aspectul acordării daunelor-interese moratorii, sub forma dobânzii legale. Atât timp cat 
repararea integrala a prejudiciului presupune, cu valoare de principiu, atât acoperirea pierderii 
efective suferite de creditor (damnum emergens), cât și beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum 
cessans), a accepta faptul că, in ipoteza dată, poate fi acoperită doar pierderea efectiva [in temeiul 
art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 71/2009], iar nu și beneficiul nerealizat, 
echivalează cu nesocotirea principiului reparării integrale a prejudiciului. 
   Cat priveşte existența unei fapte ilicite, săvârşite cu vinovăție, in sensul dispoziţiilor legale 
ce instituie răspunderea civilă, aceasta constă in executarea cu întârziere de către debitori a 
sumelor de bani stabilite prin titluri executorii in favoarea persoanelor din sectorul bugetar. Fapta 
îmbrăca forma ilicitului civil deoarece, in analiza îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile 
delictuale in circumstanţele date, in sensul opiniei exprimate de specialişti recunoscuţi, depusa la 
dosarul cauzei, nu se poate reține că Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 71/2009 reprezintă un 
caz fortuit care să răstoarne prezumţia relativă de culpă a debitorului in executarea obligaţiei, 
întrucât acestui element ii lipsesc două caracteristici esenţiale, si anume: natura imprevizibilă a 
evenimentelor care au fundamentat adoptarea actului [care nu poate fi acceptată prin raportare la 
conduita aşteptată a debitorului care trebuia sa se comporte ca un bun proprietar, cu atât mai mult 
cu cat debitor este chiar statul, prin instituţiile sale, iar, conform art. 44 alin. (1) din Constituţie, 
„creanţele asupra statului sunt garantate”] și faptul că măsura de eşalonare a procedurii de 
executare provine chiar de la debitor, iar nu de la un terţ”. 
 Nu pot fi primite nici susţinerile referitoare la depăşirea limitelor puterii judecătoreşti, 
decizia pronunţată de Curtea Constituţională referitoare la conflictul juridic de natură 
constituţională invocată de unul dintre intimaţi neavând legătură cu cauza. 
 Ministerul Finanţelor Publice are calitate procesual pasivă în cauză şi datorează la rândul 
său dobânda legală întrucât prin titlul executoriu prezentat de reclamanţii a fost direct obligat în 
calitate de pârât la plata sumelor pretinse de aceştia aşa încât răspunde în aceeaşi măsură pentru 
prejudiciul determinat de neexecutarea hotărârii judecătoreşti ca şi ceilalţi pârâţi. 
 Aşadar, acţiunea este fondată, dar numai în privinţa pretenţiilor pentru care dreptul material 
la acţiune nu s-a prescris. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va admite apelul, dar se va 
schimba sentinţa apelată numai în parte, în sensul admiterii acţiunii formulate de cei doi apelanţi şi 
acordarea dobânzii începând cu 28.11.2010 şi respingerii restului pretenţiilor pentru perioada 
anterioară ca efect al prescrierii dreptului la acţiune; se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei 
apelate. 

Decizia civilă nr. 589/CM/11.11.2015 
Judecător redactor Răzvan Anghel 
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10. Anulare decizie de imputare. Efectuarea de reţineri din salariu de 
către angajator numai după obţinerea titlului executoriu. 

 
În conformitate cu prevederile art.169 alin.(1) din Codul muncii: „Nicio reţinere din salariu nu 

poate fi operată în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. 
Alin.(2): „Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria 

salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă”. 

Recuperarea prejudiciului cauzat de salariaţi nu este posibilă pe calea deciziilor de imputaţie, ci 
doar pe calea unei acţiuni în răspundere patrimonială conform prevederilor art.254 alin.1 Codul muncii. 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr.24/2003, a reţinut că interdicţia reţinerii din salariu cu titlu 
de daune, fără ca datoria exigibilă, constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, prevăzută de art.169 alin.(2) din codul muncii, este menită să elimine arbitrariul din 
reglementările antrerioare, când conducerea unităţii stabilea existenţa pagubei, întinderea acesteia, lua 
măsuri de recuperare prin dispoziţii de imputare şi proceda de îndată la reţinerea din drepturile salariale. 
În condiţiile statului de drept, răspunderea patrimonială pentru daune impune să se stabilească de către 
instanţa de judecată. Acelaşi principiu constituţional mai impune ca orice executare silită să aibă loc în 
baza unui titlu executoriu valabil. 

 
Art.169 alin.(1) şi (2) din Codul muncii 

Decizia Curţii Constituţionale nr.24/2003 
Art. 254 alin.1 şi art. 257 din Codul muncii 

Legea nr. 22/1969 
 

 Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 3 septembrie 2014 şi înregistrată sub nr. 
1730/88/2014, contestatoarea [...], în contradictoriu cu intimata S.C. [...] SRL Găeşti, jud. 
Dâmboviţa, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei de 
imputare nr. [...]/29.07.2014, a sumei de 5164,74 lei, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că la data de 10 ianuarie 2014, prin contractul 
individual de muncă nr. [...], a fost angajată de societatea intimată, în funcţia de gestionar, calitate 
în care şi-a desfăşurat activitatea până la data de 04.08.2014, dată la care a fost concediată. 

Arată contestatoarea că, în luna august 2014, a primit prin poştă din partea intimatei 
următoarele documente: adresa nr. 1049/04.08.2014, Decizia nr. [...]/04.08.2014 privind încetarea 
contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi Decizia nr. [...]/29.07.2014 privind 
inventarierea din magazinul situat în Tulcea, [...], prin care s-a stabilit un minus în gestiune de 
5.164,74 lei. 

Arată contestatoarea că nu a săvârşit abaterea disciplinară care îi este imputată iar de la 
preluarea gestiunii şi până la predarea acesteia, în repetate rânduri a adus la cunoştinţa intimatei 
despre faptul că: mătasea şi perdelele erau trimise in topuri pe care era aplicată o etichetă pe care 
era înscrisă cantitatea în metri liniari, însă procedând la remăsurarea acestora constata faptul că 
erau diferenţe foarte mari. Îşi nota diferenţa pe etichetă şi o trimitea firmei pentru a face operarea 
in fişele contabile, situaţie care de fapt nu se întâmpla, astfel că a rămas incărcată in gestiune cu 
întreaga cantitate. Cu toate că de fiecare dată a trimis etichetele cupoanelor la sediul firmei, nu 
cunoaşte dacă aceste diferenţe au fost operate în contabilitate sau nu, fapt pentru care in urma 
inventarului de predare s-a constatat o lipsă in gestiune in valoare de 5164,74 lei care îi este 
imputată. 
 Mai arată contestatoarea că marfa era adusă şi cântărită cu un anume cântar reglat de către 
delegatul/şoferul firmei [...], iar când a cerut să i se arate dacă cântarul este corect reglat pentru a 
putea cântări marfa, acesta a refuzat sub pretextul că “cântarul arată aşa cum trebuie şi cum vrea 
el”, situaţie pe care a prezentat-o celor doi administratori, dar care au refuzat să creadă acest lucru 
deoarece acest personaj era omul de încredere al patronilor. 
 Marfa care venea era mai tot timpul in stare umedă, situaţie pe care a relatat-o pârâtei SC 
[...] SRL. 
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 S-a precizat că măsurarea şi cântărirea mărfurilor din magazine nu s-a făcut nici in prezenţa 
sa, nici in prezenţa doamnei [...] - gestionarul care prelua gestiunea, inventarierea fiind făcută de 
comisia de inventariere desemnată de pârâta SC [...] SRL. Dacă a reproşat această situaţie, au 
început să comenteze şi să facă tot felul de acuze la adresa sa. 
 În drept, s-au invocat dispoziţiile art. [...]-268, art. 62 alin. (2) şi (3), art. 63, art. 74, art. 76, 
art. 77, art. 78 din Codul muncii (Legea nr. 53/2003).  

La data de 9 octombrie 2014, intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat 
respingerea cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată.  

Prin întâmpinare, s-a arătat că la data de 16 iulie 2014 s-a efectuat un inventar de control la 
magazinul al cărei gestionară era reclamanta, ocazie cu care s-a constatat o lipsă în gestiune în sumă 
de 5164 lei, pe care reclamanta a recunoscut-o şi a semnat un angajament de plată, pentru 
acoperirea prejudiciului, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 22/1969 modificată în 1994, 
angajament care constituie titlu executoriu. 
 S-a mai arătat că, în luna august, reclamanta, invitată la sediul firmei pentru clarificarea 
situaţiei, a solicitat să-i fie comunicată Decizia nr. [...]/29 iulie 2014, ceea ce s-a şi întâmplat, cu 
explicaţia că nu este o decizie de imputaţie, nici nu este nevoie din moment ce a dat angajament de 
plată, ci un document intern prin care s-a stabilit de la cine se va recupera prejudiciul, document 
cerut de normele financiar-contabile. 
 A mai precizat intimata că reclamanta invocă o aşa zisă notă explicativă, pe care singură a 
scris-o, document neînregistrat la societate, pentru acest aspect formulându-se plângere penală. 

  Prin sentinţa civilă nr.2198 din data de 03 decembrie 2014, pronunţată în dosarul civil 
nr.1730/88/2014, Tribunalul Tulcea a admis contestaţia privind pe contestatoarea [...], în 
contradictoriu cu intimata S.C. [...] SRL, având ca obiect anulare decizie de imputare.  
 A anulat  Decizia nr. [...]/29.07.2014, ca nelegală. 
 A obligat intimata la plata către contestatoare a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată.  
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Prin decizia nr. [...]/29.07.2014, emisă de intimată contestatoarei i-a fost imputată suma de 
5164,74 lei, reprezentând diferenţa dintre soldul constatat la inventar şi soldul din raportul de 
gestiune zilnic. 
 Instanţa reţine însă că, potrivit prevederilor art. 254 alin.(1) Codul muncii:  

,,Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii 
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca 
lor”. 

Este înlăturată astfel răspunderea materială reglementată anterior de vechiul Cod al muncii 
prin art.102-110. 

Numai în cadrul răspunderii patrimoniale, salariatul care a produs o pagubă angajatorului, va 
fi obligat cu bunurile aparţinând patrimoniului său, în primul rând cu salariul său, să acopere acel 
prejudiciu, reîntregind astfel patrimoniul afectat al angajatorului, în situaţia îndeplinirii tuturor 
condiţiilor specifice acestui tip de răspundere. 

Pe cale de consecinţă, instanţa a admis contestaţia şi a anulat decizia nr. [...]/29.07.2014, ca 
nelegală. 

Având în vedere că, în cauză, contestatoarea a efectuat cheltuieli de judecată, reprezentând 
contravaloare onorariu avocat, potrivit chitanţei aflate la dosar, instanţa  a obligat intimata la plata 
către contestatoare a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat apel pârâta  S.C. [...] SRL, pe 
care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 

Consideră hotărârea primei instanţe ca fiind dată cu încălcarea gravă a legii pentru 
următoarele motive: 

Contestatoarea [...] a fost angajata societăţii  pârâte în funcţia de gestionară, iar la inventarul 
de control din 16 iulie 2014 a prezentat o lipsă în gestiune de 5164,74 lei. 
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Recunoscând lipsa în gestiune, contestatoarea a dat un angajament de plată care nefiind 
contestat în termen de 30 de zile a devenit titlu executoriu potrivit reglementării date de o lege 
specială – Legea nr.22/1969, actualizată în anul 1994. 

Contestatoarea a desfăşurat o activitate reglementată de o lege specială – Legea 22/1969, 
care stabileşte că atunci când un gestionar produce o lipsă în gestiune, poate da angajament de plată, 
dacă recunoaşte paguba (cu ce s-a întâmplat în speţă) şi nu o activitate oarecare, în care de exemplu 
nu a supravegheat funcţionarea unui utilaj şi acela s-a defectat. 

În prima situaţie, angajamentul de plată devine titlu executoriu dacă nu este contestat în 30 
de zile şi salariatul - chiar dacă nu mai este angajatul societăţii - poate fi executat silit, pe când în 
cea de-a doua situaţie, dacă cel care a produs o pagubă nu mai este angajatul societăţii, nu i se mai 
poate imputa prin decizie recuperarea prejudiciului, ci prin obţinerea unui titlu executoriu din partea 
instanţei de judecată. 

Faţă de cele arătate, argumentate legal şi logic rezultă că motivarea instanţei, printr-un citat 
din Codul Muncii, fără legătură în speţă şi printr-o frază drept concluzie apare în contradictoriu cu 
normele legale şi cu menirea justiţiei. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 

Prin decizia de imputaţie nr.[...]/29.07.2014 emisă de S.C. „[...]” SRL s-a imputat 
reclamantei suma de 5164 lei. 

În conformitate cu prevederile art.169 alin.(1) din codul muncii: „Nicio reţinere din salariu 
nu poate fi operată în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. 

Alin.(2):  „Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă 
datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă”. 

Recuperarea prejudiciului cauzat de salariaţi nu este posibilă pe calea deciziilor de 
imputaţie, ci doar pe calea unei acţiuni în răspundere patrimonială, conform prevederilor art.254 
alin.1 Codul muncii. 

Prin aceste dispoziţii legale se institituie măsuri de protecţie a salariatului în raporturile sale 
cu angajatorul, acesta din urmă neavând posibilitatea să stabilească răspunderea patrimonială a 
salariatului în mod unilateral. 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr.24/2003, a reţinut că interdicţia reţinerii din salariu 
cu titlu de daune, fără ca datoria exigibilă, constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă, prevăzută de art.169 alin.(2) din codul muncii, este menită să elimine 
arbitrariul din reglementările antrerioare, când conducerea unităţii stabilea existenţa pagubei, 
întinderea acesteia, lua măsuri de recuperare prin dispoziţii de imputare şi proceda deîndată la 
reţinerea din drepturile salariale. În condiţiile statului de drept, răspunderea patrimonială pentru 
daune impune să se stabilească de către instanţa de judecată. Acelaşi principiu constituţional mai 
impune ca orice executare silită să aibă loc în baza unui titlu executoriu valabil. 

Asta nu împiedică părţile - de comun acord - să convină asupra modalităţilor de executare şi 
de stingere a obligaţiilor în ipoteza reglementată de art.254 alin.3 din codul muncii. 

Acordul părţilor poate interveni numai în ipoteza unor pagube care nu pot fi mai mari decât 
echivalentul a 5 salarii minime pe economie (art.254 alin.(4) din codul muncii). 

Totodată, nu există niciun impediment ca salariatul să recunoască producerea pagubei şi să-
şi asume un angajament de plată. 

Însă, trebuie avut în vedere că nici învoiala părţilor şi nici angajamentul de plată nu 
constituie titluri executorii şi în baza lor nu se pot face reţineri în rate lunare din drepturile salariale 
pentru acoperirea pagubei, ci numai în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
Angajamentul de plată poate fi folosit ca un mijloc de probă în cadrul acţiunii în răspundere 
patrimonială. 

În situaţia în care părţile nu se înţeleg, când salariatul nu recunoaşte producerea pagubei ori 
nu este de acord cu cuantumul acesteia sau, încălcând învoiala părţilor ori angajamentul asumat, 
singura cale aflată la îndemâna angajatorului păgubit este aceea de a sesiza instanţa competentă cu o 
acţiune în răspundere patrimonială. 
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Numai după obţinerea titlului executoriu, angajatorul poate proceda la reţineri din salariu cu 
respectarea art.257 din codul muncii. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art.480 al.1 Cod procedură civilă Curtea a 
respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 432/CM/29.09.2015 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
 

11. Anulare dispoziţie de delegare atribuţii. Imposibilitatea modificării 
unilaterale a specificului muncii. 

 
 Potrivit art.43 din Codul muncii: „Delegarea reprezintă exercitarea temporară din dispoziţia 
angajatorului, de către salariat a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara 
locului său de muncă”. 
 Din dispoziţiile legale invocate mai sus rezultă că angajatorul îi poate delega salariatului doar 
lucrări şi sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu. 
 Prin măsura delegării, angajatorul nu poate modifica unilateral felul muncii. 

 
Art.43 din Codul muncii 

 

          Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 4956/118/2014 reclamantul 
[...] a chemat în judecată pe pârâţii Primăria Oraşului [...] şi Primarul Oraşului [...], solicitând 
instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună anularea dispoziţiei nr. [...]/04.06.2014, 
privind delegarea sa pentru o perioadă de 60 de zile la amenajare spaţii verzi. 
 Totodată, reclamantul a solicitat obligarea pârâtului Primarul Oraşului [...] la plata de 
daune morale în cuantum de 10.000 lei, întrucât activitatea impusă prin dispoziţia contestată este 
una înjositoare, precum şi pentru abuzurile săvârşite de către pârât pe toată perioada mandatului în 
funcţia de primar. 
 În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este angajat al Primăriei [...] în funcţia de 
şofer, însă după alegerea noului primar, acesta a dispus mutarea sa la Serviciul Gospodărie 
Comunală. 
 Reclamantul a mai susţinut că dispoziţia de delegare este nelegală, întrucât modifică 
funcţia deţinută, încălcând prevederile art. 42 şi art. 43 Codul muncii, potrivit cărora delegarea 
presupune exercitarea temporară a unor sarcini de serviciu corespunzătoare atribuţiilor de serviciu, 
însă în afara locului de muncă obişnuit, ceea ce se modifică fiind doar locul muncii. În plus, 
schimbarea funcţiei se putea realiza doar pe baza unui aviz medical, care în speţă nu a fost solicitat. 
 A apreciat reclamantul că în condiţiile în care pârâtul a refuzat să revoce amiabil decizia 
de delegare vădit nelegală, cererea sa de acordare a daunelor morale este justificată. 
 În apărare, pârâţii au formulat întâmpinare prin care au invocat excepţia necompetenţei 
funcţionale a Tribunalului Constanţa - Secţia I Civilă, apreciind că dispoziţia a cărei anulare se 
solicită reprezintă un act administrativ emis de o autoritate publică, iar competenţa de soluţionare a 
contestaţiei revine instanţei de contencios administrativ. În considerarea aceleiaşi naturi a litigiului, 
a fost  invocată şi excepţia lipsei procedurii prealabile reglementate de art. 7 alin.1 din Legea 
554/2004. 
 Totodată, pârâţii au invocat excepţia lipsei calităţii lor procesual pasive, pentru motivul că 
primarul poate sta în instanţă ca reprezentant legal al autorităţii administrativ-teritoriale, iar nu în 
nume propriu, precum şi excepţia lipsei de interes în formularea acţiunii, susţinând că termenul 
delegării era deja împlinit la data înregistrării cererii pe rolul instanţei. 
 Pe fondul cauzei, pârâţii au precizat că delegarea unor atribuţii de serviciu diferite de cele 
corespunzătoare funcţiei de şofer a fost dispusă pe o perioadă de 60 de zile şi nu a adus modificări 
în privinţa drepturilor salariale ale reclamantului. În plus, reclamantul nu a prestat nici una dintre 
activităţile enumerate în cuprinsul dispoziţiei de delegare, întrucât a făcut dovada existenţei unor 
motive medicale ce îl împiedicau să desfăşoare respectivele activităţi. 
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 În dovedirea celor susţinute, pârâţii au depus la dosar înscrisuri: contract individual de 
muncă încheiat cu reclamantul, dispoziţia nr. …/30.06.1992 privind angajarea reclamantului în 
funcţia de şofer, extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor. 
 Prin încheierea interlocutorie din 17.09.2014, instanţa a respins excepţia necompetenţei 
funcţionale a Secţiei I Civile a Tribunalului Constanţa, precum şi excepţia lipsei procedurii 
prealabile reglementate de art. 7 alin.1 din Legea 554/2004. În acest sens, s-a reţinut că reclamantul 
se încadrează în categoria personalului contractual din cadrul Primăriei [...], iar dispoziţia contestată 
este una de modificare a elementelor esenţiale ale contractului individual de muncă, astfel că 
instanţa a fost învestită cu soluţionarea unui litigiu de muncă, iar nu a unui litigiu de contencios 
administrativ. 
 Prin aceeaşi încheiere, au fost respinse şi excepţia lipsei calităţii procesual pasive a 
pârâţilor, în considerarea calităţii acestora de angajator al reclamantului şi emitent al dispoziţiei 
contestate, precum şi excepţia lipsei de interes în formularea acţiunii, folosul practic urmărit de 
reclamant fiind acela al înlăturării unui act pretins nelegal, act ce a subzistat până la expirarea 
termenului pentru care a fost emis, ulterior formulării cererii de chemare în judecată. 

Prin sentinţa civilă nr.2519 din 22.10.2014, pronunţată în dosarul civil nr.4956/118/2014, 
Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea privind pe reclamantul [...] în contradictoriu cu 
pârâţii Primăria Oraşului [...] şi Primarul Oraşului [...] cu sediul în [...], având ca obiect anulare 
act.  
 A anulat dispoziţia nr. [...]/04.06.2014 privind delegarea unor atribuţii de serviciu către 
reclamant. 
 A respins capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtului la plata de daune morale, 
ca nefondat. 
 A obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Reclamantul este angajatul Primăriei [...] în funcţia de şofer, iar prin dispoziţia nr. 
[...]/04.06.2014 emisă de Primarul Oraşului [...] s-a dispus delegarea, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, calculate cu începere din data de 09.06.2014, a următoarelor atribuţii de serviciu: 
amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor, grădinilor publice şi a 
locurilor de joacă pentru copii, reclamantul fiind totodată răspunzător de conservarea, protejarea şi 
extinderea fondului vegetal existent. 
 După cum s-a menţionat în cuprinsul deciziei, pe durata delegării, reclamantul şi-a păstrat 
funcţia şi toate celelalte drepturi stabilite prin contractul individual de muncă. 
 Prin contestaţia de faţă, reclamantul a susţinut că dispoziţia de delegare încalcă 
prevederile art. 42-43 Codul muncii, întrucât operează o modificare a funcţiei deţinute şi a 
atribuţiilor de serviciu pe care le implică aceasta. 
    Faţă de aceste susţineri ale reclamantului, se impune a se realiza distincţia dintre instituţia 
delegării, reglementată de art. 42-44 Codul muncii şi cea a delegării de atribuţii, specifică dreptului 
administrativ şi care a fost preluată prin analogie şi în privinţa raporturilor de muncă.  
 Astfel, în reglementarea art. 43 Codul muncii, delegarea reprezintă  exercitarea temporară, 
din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare 
atribuţiilor de serviciu, în afara locului său de muncă. Elementul contractului de muncă supus 
modificării este deci locul obişnuit de muncă, fără ca celelalte elemente esenţiale ale contractului - 
felul muncii şi salariul - să fie la rândul lor modificate. 

Pe de altă parte, delegarea de atribuţii presupune ca salariatul delegat să înlocuiască pe o 
perioadă determinată un alt salariat, preluându-i funcţia. Cu alte cuvinte, delegarea de atribuţii poate 
însemna schimbarea temporară a funcţiei cu o altă funcţie, la acelaşi loc de muncă sau poate 
însemna cumulul de funcţii în cadrul aceluiaşi angajator. O asemenea măsură de ordin organizatoric 
poate fi dispusă în virtutea dreptului angajatorului de a stabili atribuţiile corespunzătoare fiecărui 
salariat, potrivit art. 40 alin.1 lit. b Codul muncii. 

Cu toate acestea, delegarea de atribuţii trebuie să ţină seama de specificul muncii salariatului 
delegat, aferent pregătirii sale profesionale, întrucât ar fi vădit nelegal ca sub aparenţa unei delegări 
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de atribuţii să opereze în fapt o sancţionare sub forma retrogradării din funcţie sau, mai grav, un 
transfer temporar într-o funcţie ce nu are absolut nicio legătură cu specializarea în muncă a 
salariatului, fiind modificate nu doar locul de muncă şi atribuţiile afective de serviciu, ci chiar 
profesia celui delegat, atribut care nu intră în sfera competenţelor angajatorului.     

În cazul de faţă, prin dispoziţia nr. [...]/04.06.2014 emisă de Primarul Oraşului [...] s-a 
prevăzut în mod expres delegarea de atribuţii către reclamant pentru exercitarea activităţii în cadrul 
Serviciului Gospodărire Orăşenească - Sectorul Spaţii Verzi. Deşi s-a prevăzut menţinerea funcţiei 
deţinute în baza contractului individual de muncă, noile atribuţii de serviciu conferite reclamantului 
nu au mai avut nicio legătură cu meseria de şofer, ci au implicat lucrări efective de amenajare şi 
întreţinere a zonelor verzi ale oraşului, precum şi obligaţia de a purta echipament de protecţie şi de 
lucru în timpul programului. 

De asemenea, după cum rezultă din procesul-verbal de predare-primire depus la dosar de 
către reclamant, la data de 23.06.2014, acesta a predat autoturismul de serviciu pe care îl folosea ca 
şofer. Prin urmare, reclamantul nu şi-a păstrat funcţia de şofer, primind atribuţii care nu intrau în 
fişa postului şi care nu corespundeau nici locului său de muncă, aflat în cadrul Serviciului A.D.P.P. 
- Achiziţii Publice. În plus, angajatorul nu a întocmit o nouă fişă a postului, prin care să fi detaliat 
sarcinile de serviciu impuse reclamantului pe durata delegării de atribuţii, inclusiv relaţiile ierarhice 
nou create. 
 Pentru aceste motive, instanţa reţine că prin dispoziţia menţionată nu au fost respectate 
limitele legale ale instituţiei delegării de atribuţii, întrucât reclamantului i-au fost atribuite sarcini de 
serviciu care nu au avut nicio legătură cu meseria şi pregătirea sa profesională, răstimp în care nu a 
mai exercitat niciuna dintre atribuţiile funcţiei de şofer - funcţie în care teoretic a fost menţinut. 
 Faţă de cele expuse, contestaţia reclamantului va fi admisă şi se va dispune anularea 
dispoziţiei nr. [...]/04.06.2014 privind delegarea unor atribuţii de serviciu către reclamant. 

Asupra capătului de cerere având ca obiect obligarea pârâtului Primarul Oraşului [...] la 
plata de daune morale în cuantum de 10.000 lei, a fi avute in vedere dispoziţiile art.263 Codul 
muncii, potrivit cărora angajatorul este obligat să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care 
acesta a suferit un prejudiciu moral din culpa sa în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, fiind aplicabile in acest sens regulile de la răspunderea civilă contractuală. 

Prin urmare, reclamantul era cel care trebuia să facă dovada îndeplinirii cumulative a 
condiţiilor în care putea fi angajată răspunderea pârâtului, respectiv dovada faptei ilicite a acesteia 
şi a prejudiciului moral pe care l-a suferit. 

Sub acest aspect, reclamantul a propus proba cu un martor: [...], angajată a Primăriei [...], în 
cadrul Direcţiei … şi afectată de o dispoziţie similară de delegare de atribuţii, potrivit propriilor sale 
declaraţii date în faţa instanţei de judecată. 

În acest context, la aprecierea concludenţei celor afirmate de martora [...], se va ţine seama 
de situaţia personală a acesteia, calitatea sa de angajat care a suferit o măsură identică celei aplicate 
reclamantului şi pe care la rândul său a contestat-o în instanţă, pentru ca ulterior să renunţe la 
judecată, fiind de natură a influenţa obiectivitatea celor relatate, transpuse din perspectiva propriilor 
sale trăiri şi sentimente. 

Pe de altă parte, trebuie subliniat că martora a confirmat împrejurarea că pe durata 
subzistenţei delegării de atribuţii, reclamantul nu a prestat efectiv activitate în cadrul Sectorului 
Spaţii Verzi şi nici nu a suferit vreo micşorare a salariului aferent funcţiei de şofer. Cu excepţia 
emiterii însăşi a dispoziţiei de delegare de atribuţii, martora nu a făcut referire la o anume conduită 
nelegală a pârâtului Primarul Oraşului [...], care în calitate de angajator al reclamantului, să fi cauzat 
acestuia un prejudiciu moral apt de a fi reparat prin acordarea unor despăgubiri băneşti.      

Astfel, fără a nega existenţa unui disconfort psihic determinat de delegarea unor atribuţii 
total excedentare funcţiei de şofer, instanţa apreciază că atâta vreme cât reclamantul nu a exercitat 
în mod concret aceste atribuţii şi nici nu a suferit o modificare a salariului, acest disconfort, dedus 
din simpla existenţă a dispoziţiei de delegare nu poate justifica acordarea unor despăgubiri băneşti, 
cu titlu de reparaţie morală. Temerea reclamantului legată de o posibilă pierdere a locului de muncă 
nu constituie nici ea urmarea unei conduite abuzive sau culpabile a angajatorului, care până la 
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momentul soluţionării cererii de faţă nu a emis niciun alt act prin care să intervină în raporturile de 
muncă încheiate cu reclamantul, cu excepţia dispoziţiei de delegare de atribuţii. 

Pentru toate aceste motive, capătul de cerere analizat a fost respins ca nefondat. 
Drept consecinţă a admiterii în parte a cererii, în temeiul art. 453 alin.2 C.proc.civ. pârâtul 

Primarul Oraşului [...] a fost obligat la plata în parte a cheltuielilor de judecată avansate de către 
reclamantă cu titlu de onorariu avocat ales, respectiv suma de 500 lei.           
  Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat apel pârâtul Primarul Oraşului 
[...], pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 
 Precizează că solicită admiterea apelului formulat numai în ceea ce priveşte anularea actului 
administrativ, respectiv dispoziţia Primarului Oraşului [...], nr.[...]/04.06.2014. 
 Prin dispoziţia a cărei anulare s-a solicitat, reclamantului i-au fost delegate pe o perioadă de 
60 de zile, atribuţii constând în amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, parcurilor, 
grădinilor publice şi locurilor de joacă pentru copii, conservarea, protejarea şi extinderea fondului 
vegetal existent. 
 Delegarea acestor atribuţii de serviciu a fost dispusă ca şi măsură organizatorică, numai 
temporar, pe o perioadă de 60 de zile, nu a produs modificări asupra drepturilor salariale ale 
reclamantului. Aşa cum este prevăzut în art.2 din Dispoziţia Primarului oraşului [...], nr. 
[...]/04.06.2014, pe durata delegării, reclamantul şi-a păstrat funcţia şi celelalte drepturi salariale 
prevăzute în contractul individual de muncă. 
 Dispoziţia a cărei anulare a fost dispusă prin sentinţa mai sus menţionată, a fost emisă 
tocmai datorită lipsei de activitate privind îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale reclamantului, 
Primăria [...] având angajaţi trei şoferi, prin aceasta fiind stabilite numai nişte atribuţii suplimentare. 
 Ulterior emiterii dispoziţiei, reclamantul a invocat existenţa unor motive medicale care îl 
împiedică să desfăşoare activităţile astfel cum ele sunt evidenţiate în dispoziţia primarului oraşului 
[...], nr.[...]/04.06.2014, anulată, motiv pentru care dispoziţiile acesteia nu au fost puse în executare. 
 Astfel, reclamantul nu a prestat niciuna dintre activităţile enumerate în dispoziţia atacată 
ceea ce echivalează cu lipsa de  efecte ale acestuia. 
 Mai mult decât atât, dispoziţia primarului oraşului [...], nr.[...]/04.06.2014 şi-a încetat 
efectele înainte chiar de acordarea primului termen de judecată, astfel încât, a invocat excepţia lipsei 
de interes în formularea cererii de chemare în judecată asupra căreia instanţa de fond nu s-a 
pronunţat, astfel încât o reiterează şi în prezentul apel. De altfel, instanţa de fond nu s-a pronunţat 
asupra niciuneia dintre excepţii invocate prin întâmpinare. 
 La termenul de judecată din data de 23 iunie 2015, intimatul reclamant a invocat excepţia 
lipsei calităţii procesual active a apelantului Oraşul [...]. 
 Cu privire la excepţia invocată Curtea a reţinut următoarele: 
 Hotărârea judecătorească produce efecte numai în privinţa persoanelor care au luat parte la 
judecata în primă instanţă. 
 Astfel, subiectele principale ale apelului sunt părţile între care s-a declanşat litigiul în faţa 
instanţei de judecată. 

Deşi apelul a fost declarat de Oraşul [...], cererea de apel a fost semnată de primarul [...]. 
 Prin precizările depuse la dosar la data de 21.09.2013 s-a arătat faptul că are calitatea de 
apelant în cauză Primarul Oraşului [...]. 
 Faţă de precizările făcute de către apelant, având în vedere faptul că Primarul Oraşului [...] a 
avut calitatea de pârât la judecata în primă instanţă în calitate de emitent al dispoziţiei 
nr.[...]/04.06.2014 a cărei anulare s-a solicitat Curtea a respins excepţia lipsei calităţii procesual 
active ca nefondată. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 
 Reclamantul [...] a fost angajat în funcţia de şofer prin dispoziţia nr. …/30.06.1992 emisă de 
primar şi contractul individual de muncă încheiat la data de 01.07.1992. 
 Prin dispoziţia nr. [...]/04.06.2014 emisă de Primarul Oraşului [...] s-a dispus delegarea, pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, începând cu data de 09.06.2014 a următoarelor atribuţii de 
serviciu: amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor, a grădinilor publice 
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şi a locurilor de joacă pentru copii, reclamantul fiind totodată răspunzător de conservarea, protejarea 
şi extinderea fondului vegetal existent. 
 Potrivit art.43 din Codul muncii: „Delegarea reprezintă exercitarea temporară din 
dispoziţia angajatorului, de către salariat a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de 
serviciu în afara locului său de muncă”. 
 Din dispoziţiile legale invocate mai sus rezultă că angajatorul îi poate delega salariatului 
doar lucrări şi sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu. 
 Prin măsura delegării, angajatorul nu poate modifica unilateral felul muncii. 
 Delegarea de atribuţii trebuie să ţină seama de specificul muncii salariatului delegat, aferent 
pregătirii sale profesionale, întrucât ar fi nelegal sub aparenţa unei delegări de atribuţii să opereze în 
fapt o modificare unilaterală a felului muncii. 
 În speţă, prin dispoziţia nr.[...]/04.06.2014 emisă de Primarul Oraşului [...] s-a prevăzut 
delegarea de atribuţii către reclamant pentru exercitarea activităţii în cadrul Serviciului Gospodărie 
Orăşenească – Sectorul Spaţii Verzi. 
 Deşi s-a prevăzut menţinerea funcţiei deţinute şi a celorlalte drepturi, noile atribuţii de 
serviciu conferite reclamantului nu aveau nicio legătură cu meseria de şofer şi au implicat lucrări 
efective de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi ale oraşului. 
 Din procesul verbal de predare-primire întocmit la data de 23.06.2014 rezultă că reclamantul 
a predat autoturismul de serviciu, răstimp în care nu a mai putut să exercite niciuna dintre atribuţiile 
funcţiei de şofer. 
 În consecinţă, reclamantul nu şi-a păstrat funcţia de şofer, fiindu-i atribuite sarcini de 
serviciu care nu aveau legătură cu funcţia şi pregătirea sa profesională. 
 Prima instanţă s-a pronunţat asupra excepţiei lipsei de interes în promovarea acţiunii prin 
încheierea din 17.09.2014. 
 În mod corect această excepţie a fost respinsă de către Tribunalul Constanţa, având în 
vedere faptul că dispoziţia de delegare este obligatorie, iar refuzul salariatului de a o aduce la 
îndeplinire reprezintă o încălcare a îndatoririlor de serviciu, care poate atrage chiar concediere. 

Prin urmare, reclamantul justifica interesul în promovarea acţiunii de anulare a dispoziţiei de 
delegare ca fiind nelegală, altfel ar fi fost expus unei sancţionări disciplinare. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art.480 al.1 Cod procedură civilă Curtea a 
respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 433/CM/29.09.2015 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
12. Concediere determinată de desfiinţarea locului de muncă. Condiţii. 

 
Reorganizarea activităţii, în scopul eficientizării acesteia, poate justifica desfiinţarea unor locuri de 

muncă din perspectiva art.65 din Codul Muncii. Atunci când se desfiinţează unul sau doar unele dintre mai 
multe locuri de muncă de acelaşi fel, angajatorul trebuie să indice motivele pentru care, în concret, a optat 
pentru desfiinţarea acelor locuri de muncă iar nu şi a celorlalte, aflate într-o situaţie identică sau similară, 
ca o consecinţă a principiilor egalităţii de tratament şi al bunei credinţe reglementate de art.5 respectiv 8 
din Codul Muncii, alegerea neputând fi arbitrară. Aceste motive trebuie cuprinse în decizia de concediere, 
neputând fi invocate pentru prima dată direct în faţa instanţei de judecată, iar în lipsa lor, nu se poate 
considera că este îndeplinită condiţia existenţei unei cauze reale şi serioase a desfiinţării locului de muncă. 

 
Art.40 alin.1 lit.a) din Codul Muncii 

Art.79 din Codul Muncii 
Art.80 raportat la art.65 din Codul Muncii 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 8778/118/2013, reclamanta 

[...] a chemat în judecată pe pârâta [...] - Sucursala Bucureşti, solicitând instanţei ca prin hotărârea 
ce o va pronunţa să dispună anularea deciziei nr. 2307/11.09.2013 de încetare a contractului 
individual de muncă şi obligarea pârâtei la reintegrarea sa pe postul deţinut anterior, la plata unei 
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despăgubiri egale cu drepturile salariale la care ar fi fost îndreptăţită, de la data emiterii deciziei de 
concediere şi până la reintegrare, precum şi plata cheltuielilor de judecată.   
 În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a fost salariată a pârâtei în baza Contractului 
individual de muncă nr. …/13.06.2000, pe o durată determinată de 6 luni, în funcţia de numărător 
bani.  Durata CIM a fost prelungită pentru o perioadă determinată de 6 luni (respectiv 05.12.2000-
05.06.2001), la finalul căreia părţile contractante au convenit modificarea, în sensul încheierii sale 
pe perioada nedeterminată. S-a mai arătat că s-a procedat la schimbarea funcţiei de încadrare din 
„numărător bani” în „ofiţer bancar – plăţi”, iar prin Actul adiţional nr. [...]/11.07.2012 la CIM, s-a 
convenit schimbarea funcţiei pe care a ocupat-o în cadrul pârâtei, respectiv „casier”. 

S-a învederat că prin Decizia nr. 2307/11.09.2013, emisă de [...] prin [...] - Sucursala 
Bucureşti, s-a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii, încetarea contractului 
individual de muncă din iniţiativa angajatorului, ca urmare a pretinsei restructurări a activităţii şi 
desfiinţării postului pe care l-a ocupat reclamanta. 

S-a apreciat că decizia contestată nu este legală şi temeinică, întrucât pârâta nu făcut dovada 
desfiinţării efective, din structura sa organizatorică, a postului de casier pe care l-a ocupat 
reclamanta în cadrul Agenţiei Constanţa. S-a arătat că decizia reorganizării pârâtei a fost adoptată 
urmare propunerii din data de 12.07.2013 aprobată de către Comitetul Executiv la nivel de bancă în 
şedinţa din data de 18.07.2013, dar s-a susţinut că externalizarea activităţii de procesare a 
numerarului nu a influenţat atribuţiile şi sarcinile aferente postului de casier pe care l-a  ocupat 
reclamanta. 

Decizia de concediere a reclamantei a fost emisă în data de 11.09.2013 (măsura încetării 
raporturilor de muncă urmând a produce efecte începând cu data de 15.10.2013), dar hotărârea în 
acest sens fusese adoptată încă din luna iulie 2013, iar la acelaşi moment s-a luat şi hotărârea 
înfiinţării postului nou, de administrator numerar, care a preluat în proporţie covârşitoare atribuţiile 
şi responsabilităţile prevăzute pentru postul pretins desfiinţat, al reclamantei. 

S-a mai susţinut că în cuprinsul deciziei contestate nu se regăsesc criteriile avute în vedere 
de pârâtă la momentul desfiinţării, chiar a postului de casier pe care l-a ocupat reclamanta (dintre 
cele trei posturi similare existente la nivelul Agenţiei Constanţa). 

Reclamanta a considerat că măsura dispusă de pârâtă apare ca fiind una nelegală, abuzivă, 
întrucât desfiinţarea postului nu a fost efectivă, impunându-se, astfel, anularea deciziei contestate.  

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 65, 66, 80 din Codul muncii. 
Pârâta a formulat întâmpinare, prin a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. În motivare 

s-a arătat că societatea a desfăşurat un amplu proces de reorganizare, care a condus la desfiinţarea a 
24 de posturi, din toate agenţiile […] din ţară, printre care şi postul reclamantei. Această desfiinţare 
a fost efectivă, atât postul reclamantei, cât şi celelalte posturi desfiinţate nemaigăsindu-se în 
organigrama societăţii. 

S-a învederat că posturile de „numărător bani” au fost desfiinţate în totalitate din societate, 
datorită externalizării în proporţie de 100% a activităţii de procesare de numerar, iar posturilor de 
casier (cum era şi reclamanta) li s-a redus numărul (numărul de posturi de casier depăşind nevoia 
locală a societăţii), cele 17 posturi de casieri desfiinţate fiind distribuite în toate sucursalele […] din 
ţară, unde volumul de muncă scăzuse la ghişeu. 

S-a mai arătat că în Agenţia […] Constanţa existau 3 casieri, societatea considerând că, 
datorită reducerii activităţii generale a Agenţiei şi constrângerilor financiare, un număr de 2 casieri 
este suficient pentru buna desfăşurare a activităţilor, cel de al treilea post fiind desfiinţat în vederea 
eficientizării activităţii. Criteriul de alegere a fost vechimea în funcţie, reclamanta fiind numită în 
funcţia de casier în iulie 2012 (deci o vechime de un an în funcţia de casier), celelalte două colege 
având o vechime mai mare în această funcţie (din 2003 şi respectiv 2010). 

În cauză au fost administrate: proba cu înscrisuri, cu interogatoriu şi testimonială. 
Prin sentinţa civilă nr. 2663 din 31 octombrie 2014 Tribunalul Constanţa a respins 

contestaţia formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta [...] Sucursala Bucureşti, 
împotriva deciziei nr. 2307/11.09.2013 de încetare a contractului individual de muncă al 
reclamantei, emisă de S.C. [...] Sucursala Bucureşti, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a avut în vedere următoarele: 
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Prin Decizia nr. 2307/11.09.2013, emisă de [...] prin [...] - Sucursala Bucureşti, s-a dispus, în 
temeiul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii, încetarea contractului individual de muncă al 
reclamantei, care deţinea funcţia de casier, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a restructurării 
activităţii şi desfiinţării locului de muncă ocupat de salariată. Data încetării contractului este 
15.10.2013. În motivarea deciziei se arată că angajatorul nu deţine alte posturi disponibile 
corespunzătoare pregătirii profesionale a salariatei. 

Din probele administrate a reieşit că în cadrul Agenţiei […] Constanţa existau 3 casieri. 
Societatea a procedat la desfiinţarea unuia dintre aceste posturi, motivul invocat fiind reducerea 
activităţii generale a Agenţiei şi constrângerile financiare, măsura vizând eficientizarea activităţii.  

Prin răspunsurile la interogatoriu, angajatorul a recunoscut că alegerea postului ce urma a fi 
desfiinţat a fost vechimea în funcţia de casier. Reclamanta a fost numită în funcţia de casier în iulie 
2012, iar celelalte două colege aveau o vechime mai mare în această funcţie (din 2003 şi respectiv 
2010), aşa cum rezultă din contractele de muncă ale casierilor din Agenţia Constanţa.  

Reclamanta a susţinut că desfiinţarea postului nu ar fi fost efectivă, întrucât angajatorul a 
procedat la înfiinţarea unui post nou, de cash administrator (administrator numerar). 

Conform fişelor de post depuse la dosar, cele două posturi - cel desfiinţat, al reclamantei, şi 
postul nou înfiinţat, rezultă că postul de cash administrator a fost creat în urma înfiinţării centrelor 
regionale (hubs) şi în contextul externalizării serviciilor de procesare de numerar. 

Postul nou creat are atribuţii legate de menţinerea, coordonarea, verificarea relaţiei cu 
companiile către care au fost externalizate serviciile de procesare a numerarului din reţeaua de 
sucursale, precum şi  atribuţii legate de regionalizarea activităţii de numerar back office şi a 
activităţilor non-cash.  

Aceste atribuţii nu erau îndeplinite anterior de reclamantă, în calitatea sa de casier în cadrul 
Agenţiei […] Constanţa. 

Din declaraţiile martorilor audiaţi de instanţă la solicitarea reclamantei a rezultat că 
angajatorul a procedat la desfiinţarea postului ocupat de reclamantă, precum şi faptul că pe cele 
două posturi de casier, care au rămas, erau angajate persoane care aveau o vechime mai mare în 
această funcţie. 

Angajatorul a susţinut că modalitatea de ocuparea a noului post înfiinţat de cash 
administrator a fost promovarea internă. 

Faţă de declaraţiile martorilor, prin care reclamanta a încercat să facă dovada faptului că 
persoana promovată pe noul post, respectiv numita [...], era favorizată de către angajator, instanţa a 
constatat caracterul subiectiv al acestora, având în vedere că ambele martore sunt persoane ce au 
fost concediate de către acelaşi angajator, dar şi împrejurarea că aceste declaraţii nu se pot corobora 
cu alte probe.  

Apărările formulate de către reclamantă referitoare la faptul că se putea aplica o altă 
modalitate, mult mai potrivită, pentru reorganizarea Agenţiei Constanţa, în sensul că dacă s-ar fi 
ales criteriul „casierul cu cea mai mare vechime în funcţie”, atunci ar fi fost promovată o altă colegă 
casier, şi nu era nevoie să se desfiinţeze postului reclamantei, ci al altcuiva, au fost înlăturate, pentru 
următoarele considerente: 

Conform art. 65 din Codul muncii „concedierea pentru motive care nu ţin de persoana 
salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului 
de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.  

 Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.” 
Sfera situaţiilor în care se poate desfiinţa locul de muncă al salariatului poate fi definită prin 

mai multe ipoteze, printre care şi reorganizarea activităţii angajatorului. 
În cauză s-a constatat că prin înscrisurile depuse s-a făcut dovada faptului că s-a hotărât 

desfiinţarea postului ocupat de reclamantă, în vederea eficientizării activităţii societăţii. S-a 
constatat că desfiinţarea postului ocupat de reclamantă este efectivă şi nu a fost urmată de 
înfiinţarea unui alt post, cu aceleaşi atribuţii. 

Societatea s-a reorganizat procedând la desfiinţat unor posturi, pentru a „reduce costurile cu 
personalul”, astfel încât înfiinţarea de noi posturi a fost dublată de externalizarea unor servicii. 
Cauzele  reale şi serioase ale desfiinţării unui loc de muncă pot viza şi schimbarea modului de 
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organizare, pentru creşterea calităţii, scăderea costurilor, care conduc la creşterea competitivităţii şi 
a eficienţei.    

În consecinţă, instanţa a constatat că decizia de concediere a reclamantei a fost motivată de 
desfiinţarea locului său de muncă, în conformitate cu condiţiile impuse de dispoziţiile art. 65 Codul 
muncii. S-a reţinut că, condiţia de legalitate a emiterii acestei decizii este îndeplinită, întrucât 
desfiinţarea a fost efectivă  şi a avut o cauză reală şi serioasă, fiind impusă de necesitatea 
îmbunătăţirii activităţii  angajatorului. 

Pentru considerentele expuse, instanţa a apreciat decizia de concediere ca fiind legală şi 
temeinică, astfel încât măsura luată de angajator este justificată. În consecinţă, instanţa a respins 
contestaţia, întrucât nu este fondată. 

 Împotriva acestei soluţii a formulat apel reclamanta. În motivarea apelului său, 
aceasta a arătat următoarele: încetarea contractului individual de muncă, în condiţiile prevăzute 
de dispoziţiile art.65 din Codul Muncii, presupune desfiinţarea efectivă a locului de muncă ocupat 
de salariatul ce urmează a fi disponibilizat, iar nu preluarea sarcinilor şi atribuţiilor sale de către alţi 
salariaţi şi nici înfiinţarea unui nou post cu o altă denumire, dar cu atribuţii similare celui desfiinţat; 
în speţă, apreciază că, în contra celor reţinute în considerentele hotărârii apelate, intimata pârâtă nu 
a făcut dovada desfiinţării efective din structura sa organizatorică a postului de casier pe care l-a 
ocupat apelanta reclamantă în cadrul Agenţiei Constanţa, probatoriul administrat în cauză dovedind 
că ne aflăm în ipotezele la care a făcut referire anterior (una dintre acestea lăsată total neanalizată de 
judecătorul fondului); potrivit preambulului deciziei contestate, dar şi apărărilor expuse în cuprinsul 
întâmpinării depuse la fondul cauzei şi susţinute constant de pârâtă pe tot parcursul judecăţii în 
primă instanţă, decizia reorganizării pârâtei ar fi fost justificată de externalizarea activităţilor de 
procesare a numerarului din reţeaua de sucursale către companii C.I.T. (Cash-in-Transit), precum şi 
de regionalizarea activităţilor de numerar back-office şi a activităţilor non-cash, prin procesarea 
instrumentelor de debit în centrele regionale ale angajatorului; din aceleaşi înscrisuri rezultă că 
decizia reorganizării pârâtei a fost adoptată urmare propunerii din data de 12.07.2013, aprobată de 
către Comitetul Executiv la nivel de bancă în şedinţa din data de 18.07.2013; potrivit 
organigramelor depuse la dosarul cauzei, dar şi răspunsului pârâtei la întrebarea numărul 1 din 
interogatoriul propus a fi administrat la solicitarea reclamantei, în luna iulie 2013, numărul de 
posturi de casier şi numărător bani la nivelul structurii în care şi-a desfăşurat activitatea reclamanta, 
respectiv Agenţia Constanţa era de trei posturi casier şi două posturi de numărător bani; urmare 
măsurilor organizatorice pe care pârâta şi-a fundamentat decizia contestată, cu referire, în special, la 
externalizarea activităţilor de procesare a numerarului din reţeaua de sucursale către companii 
C.I.T. (Cash-in-Tranzit), la nivelul Agenţiei Constanţa, s-a susţinut că, s-ar fi hotărât desfiinţarea 
postului de casier pe care l-a ocupat reclamanta, precum şi a ambelor posturi de numărător bani; 
trecând peste faptul că, în cuprinsul deciziei contestate, nu se regăsesc argumente de natură să 
justifice opţiunea pârâtei în desfiinţarea postului de casier pe care l-a ocupat (iar nu a unuia dintre 
celelalte două posturi similare), instanţa de fond nu a observat că externalizarea activităţilor mai sus 
menţionate nu a fost o operaţiune de natură a conduce la scăderea, ca volum, a atribuţiilor şi 
sarcinilor de serviciu specifice postului de casier şi, pe cale de consecinţă, la desfiinţarea postului de 
casier pe care l-a ocupat reclamanta; practic, externalizarea activităţilor de procesare a numerarului 
a determinat doar scăderea volumului atribuţiilor specifice postului de numărător bani, astfel că 
această schimbare a modului de organizare a activităţii pârâtei nu este de natură a justifica 
desfiinţarea postului pe care l-a ocupat reclamanta; susţinerea reclamantei potrivit căreia 
externalizarea activităţii de procesare a numerarului nu a influenţat atribuţiile şi sarcinile aferente 
postului de casier pe care l-a ocupat se fundamentează pe următoarele argumente: 

(i) atribuţiile specifice postului de numărător bani, existent în organigrama pârâtei până la 
adoptarea măsurilor organizatorice adoptate în luna iulie 2013, care atestă că activitatea de 
procesare a numerarului era specifică acestui post, iar nu celui de casier; 

(ii) fişa postului de casier nu s-a modificat urmare măsurilor organizatorice adoptate în luna 
iulie 2013, aspect recunoscut de pârâtă în cuprinsul răspunsului său la întrebarea nr. 6 din 
interogatoriul administrat la solicitarea reclamantei; dacă activitatea de externalizare a numerarului 
ar fi avut vreo influenţă asupra atribuţiilor specifice postului de casier ar fi fost normal ca, ulterior 
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măsurilor adoptate în luna iulie 2013 şi puse în aplicare în luna octombrie 2013, aceste atribuţii să 
cunoască modificări, în sensul înlăturării unora dintre ele;  

(iii) urmare deciziei manageriale adoptate în luna iulie 2013 şi dusă la îndeplinire în luna 
octombrie 2013, cele două posturi (existente la nivelul Agenţiei Constanţa) de „Client Services 
Officer Branch” au fost transformate („au devenit”, arată pârâta) în două posturi de „Universal 
Taller Branch” (fiind ocupate de aceleaşi persoane), aspect recunoscut expres de pârâtă în cuprinsul 
răspunsului său la întrebarea nr. 2 din interogatoriu; în noua sa denumire, postul menţionat 
(„Universal Taller Branch”) a preluat parte din atribuţiile corespunzătoare postului de casier 
(desfiinţat); în acest sens, urmează a se observa că, potrivit fişei postului de „Client Services Officer 
Branch”, acesta nu avea atribuţii de a efectua operaţiuni cu numerar (încasări şi plăţi) primite de la 
clienţi, de a efectua încasări şi retrageri de numerar la cererea clienţilor, de a efectua tranzacţii de 
schimb valutar, de a identifica clienţii pe baza documentelor de identitate prin sistemele disponibile 
(FABO, Documentum, Freeze List, UHRC etc.), de a raporta tranzacţiile în concordanţă cu 
procedurile de prevenire a spălării banilor, de a proceda la identificarea bancnotelor suspecte de fals 
şi la predarea acestora către organele abilitate; aceste atribuţii se regăseau în cuprinsul fişei postului 
de casier şi, urmare deciziei manageriale din luna iulie 2013, pusă în aplicare în luna octombrie 
2013, aceste atribuţii au fost inserate (alături de toate atribuţiile postului iniţial de „Client Services 
Ofiţer Branch”) între cele ale postului de „Universal Taller Branch”. 
 Raportat la aceste aspecte, lăsate total neanalizate de judecătorul fondului, solicită a se 
observa că: 

- pe de o parte, externalizarea activităţilor de procesare a numerarului din reţeaua de 
sucursale către companii CIT (Cash-in-Tranzit) şi regionalizarea activităţilor de numerar back-
office şi a activităţilor non-cash nu au fost operaţiuni de natură a conduce la scăderea, ca volum, a 
atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu specifice postului de casier şi, pe cale de consecinţă, la 
desfiinţarea postului de casier pe care l-a ocupat reclamanta; 

- pe de altă parte, desfiinţarea postului pe care l-a ocupat aceasta nu poate fi socotită 
efectivă, câtă vreme a operat o preluare a sarcinilor şi atribuţiilor specifice acestuia de către alţi 
salariaţi ai pârâtei, prin redenumirea posturilor ocupare de aceştia şi prin includerea, pe lângă 
atribuţiile de serviciu ce le reveneau iniţial, a unor atribuţii specifice postului pe care l-a ocupat 
reclamanta, respectiv acela de casier. 

Apreciază că, pentru a se putea vorbi despre o desfiinţare efectivă a postului de casier pe 
care l-a ocupat reclamanta, se cerea ca, ulterior acestei măsuri, atribuţiile sale să nu fie atribuite 
altor posturi, să nu fie adăugate sarcinilor de serviciu specifice altor posturi (chiar redenumite); 
altfel spus, dacă desfiinţarea postului pe care l-a ocupat ar fi fost efectivă, ulterior concedierii 
reclamantei, atribuţiile postului de casier ar fi trebuit să fie exercitate - la nivelul Agenţiei Constanţa 
- doar de cele două persoane care ocupau posturi similare celui desfiinţat la momentul concedierii 
reclamantei. 

Dintr-o altă perspectivă, solicită a se observa că, la acelaşi moment decizional, respectiv în 
luna iulie 2013, s-a procedat, totodată, la înfiinţarea unui nou post în cadrul structurii în care şi-a 
desfăşurat activitatea reclamanta, denumit „Cash Administrator” (administrator numerar), post care, 
contrar celor reţinute în considerentele hotărârii apelate, a preluat în proporţie covârşitoare 
atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute pentru postul pe care l-a ocupat aceasta, pretins desfiinţat; 
consideră important de subliniat că acest nou post nu a fost înfiinţat anterior luării deciziei 
privitoare la desfiinţarea postului pe care l-a ocupat reclamanta, astfel cum s-a încercat a se susţine 
de către pârâtă; din înscrisurile depuse la dosarul cauzei (preambulul deciziei contestate, notele 
depuse de pârâtă pentru termenul de judecată din data de 05.09,2014 şi corespondenţa prin e-mail 
anexată acestora), rezultă că decizia reorganizării a fost luată urmare propunerii din 12.07.2013, 
aprobată prin hotărârea din data de 18.07.2013, fiind adusă la cunoştinţa salariaţilor Agenţiei 
Constanţa în cadrul şedinţei „informale” din data de 26.07.2013; prin urmare, deşi, scriptic, decizia 
de concediere a reclamantei a fost emisă în data de 11.09.2013 (măsura încetării raporturilor de 
muncă urmând a produce efecte începând cu data de 15.10.2013), hotărârea în acest sens fusese 
adoptată încă din luna iulie 2013; la acelaşi moment, respectiv în luna iulie 2013, s-a luat şi 
hotărârea înfiinţării postului nou, de administrator numerar; prin urmare, chiar dacă noul post a 
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figurat în organigrama Agenţiei Constanţa începând cu data de 01.08.2013, în vreme ce decizia de 
concediere a reclamantei a fost emisă la data de 11.09.2013, cele două măsuri (cea privitoare la 
înfiinţarea noului post şi cea privitoare la pretinsa desfiinţare a postului pe care l-a ocupat) au fost 
hotărâte concomitent; este de subliniat, de asemenea, că noul post a preluat în proporţie covârşitoare 
atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute pentru postul pe care l-a ocupat reclamanta, pretins 
desfiinţat; în acest sens, solicită a se observa că atribuţiile şi responsabilităţile postului de casier, 
astfel cum acestea rezultă din fişa postului, constau, printre altele, în efectuarea transferurilor către 
B.N.R., Bănci Comerciale, Poştă, etc., verificarea reprezentanţilor transportatorului şi a personalului 
de intervenţie ATM, identificarea şi raportarea tranzacţiilor în concordanţă cu procedurile de 
prevenire a spălării banilor, identificarea bancnotelor suspecte de fals şi predarea acestora către 
organele abilitate în conformitate cu normele în vigoare, pregătirea raportărilor către B.N.R. şi către 
Sediul Central, verificarea formularelor şi anexelor necesare în funcţie de specificul operaţiunilor, 
printarea şi verificarea rapoartelor aferente activităţii desfăşurate în departament, ş.a.; or, din analiza 
fişei postului denumit „cash administrator” rezultă că atribuţiile acestuia sunt, în esenţă, similare 
responsabilităţilor şi atribuţiilor postului de casier, singura deosebire constând în modalitatea de 
prezentare a acestora. 

Astfel, solicită a se observa că, printre atribuţiile postului nou înfiinţat, se regăsesc:  
- înregistrarea în sistemul Profile a tranzacţiilor de numerar (colectări numerar, 

remiteri/alimentări către/de la agenţiile ING sau centre de procesare, remiteri/alimentări către/de la 
B.N.R., cumpărări/vânzări de la/la alte bănci comerciale, retrageri monede, diferenţe de numerar) 
pentru Sucursala - atribuţie menţionată în cuprinsul fişei postului de casier sub forma „efectuarea 
transferurilor către B.N.R., bănci comerciale, sucursale etc.”; 

- înregistrarea tranzacţiilor de spălare a banilor în sistemul Cash Money Laundering - 
atribuţie menţionată în cuprinsul fişei postului de casier sub forma „identificarea şi raportarea 
tranzacţiilor în concordanţă cu procedurile de prevenire a spălării banilor”;  

- completarea proceselor verbale de depunere către poliţie (BCCO) a bancnotelor suspecte 
de fals ce provin din centrele de procesare - atribuţie menţionată în cuprinsul fişei postului de casier 
sub forma „identificarea bancnotelor suspecte de fals şi predarea acestora către organele abilitate, în 
conformitate cu normele în vigoare” etc. 

Prin urmare, nu se poate susţine că desfiinţarea postului pe care l-a ocupat reclamanta ar fi 
fost efectivă, fiind urmată, la scurt timp, de înfiinţarea unui alt post cu atribuţii în parte similare, dar 
cu altă denumire. 

Relevant pentru ceea ce s-a întâmplat, de fapt, la nivelul Agenţiei Constanţa este şi faptul că 
postul nou înfiinţat, configurat în organigrama societăţii începând cu data de 01.08.2014, a fost 
ocupat de un salariat care, la acel moment, teoretic, nu ar mai fi trebuit să se afle în raporturi de 
muncă cu pârâta, sens în care subliniază că s-a recunoscut în prezenta cauză că acest post a fost 
ocupat de numita [...], persoană care ocupase anterior, pe durată determinată, respectiv numai până 
la data de 31.07.2013, unul dintre cele două posturi de numărător bani, desfiinţate urmare măsurilor 
hotărâte în luna iulie 2013. 

Din această perspectivă, subliniază că, în cuprinsul deciziei contestate, nu se regăsesc 
criteriile avute în vedere de pârâtă la momentul desfiinţării chiar a postului de casier pe care l-a 
ocupat reclamanta (dintre cele trei posturi similare existente la nivelul Agenţiei Constanţa), dar că, 
pe parcursul judecăţii, s-a susţinut că ar fi constat în chiar vechimea în funcţia de casier (iar nu 
vechimea în cadrul structurilor Băncii); în acest sens, este de subliniat că, în speţă, acest criteriu a 
fost aplicat greşit, fără a se observa perioada în care contractul individual de muncă al numitei [...] a 
fost suspendat, astfel că vechimea efectivă a reclamantei în funcţia de casier era mai mare decât a 
acestei colege; mai mult, criteriul indicat chiar de pârâtă a fost aplicat diferenţiat de aceasta la 
nivelul Agenţiilor sale, întrucât, în cazul celorlalte structuri ale Băncii, pe postul noul înfiinţat de 
administrator numerar (care nu este altceva decât tot un post de casier, dar cu o altă denumire) a fost 
avansat casierul cu cea mai mare vechime în funcţie şi au fost menţinute toate posturile de casier, 
singurele posturi desfiinţate fiind cele de numărător bani, exclusiv afectate de decizia pârâtei 
privitoare la externalizarea serviciilor de numerar; la nivelul Agenţiei Constanţa nu s-a procedat în 
aceeaşi modalitate, pentru simplul motiv că, pe considerente subiective, fără legătură cu activitatea 
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profesională, s-a dorit menţinerea ca şi salariat al Băncii a numitei [...], persoană care ocupase 
anterior, pe durată determinată, unul dintre cele două posturi de numărător bani, desfiinţate ca 
urmare a măsurii de reorganizare dispusă de pârâtă; sub acest aspect, s-a reţinut greşit de către 
judecătorul fondului susţinerea pârâtei potrivit căreia „modalitatea de ocupare a noului post înfiinţat 
de Cash Administrator a fost promovarea internă”, în condiţiile în care, în speţă, la data ocupării 
postului nou înfiinţat (administrator numerar), numita [...] nu mai era salariata pârâtei, căci 
contractul individual de muncă în temeiul căreia aceasta îşi desfăşurase activitatea în funcţia de 
numărător bani fusese încheiat pe durată determinată, încetând, astfel, la data de 31.07.2013; 
aceasta a ocupat, începând cu 01.08.2013, funcţia de administrator numerar în temeiul unui nou 
contract individual de muncă încheiat cu pârâta, astfel că susţinerea „promovării interne” în 
modalitatea de ocupare a postului nou înfiinţat nu poate fi primită; din această perspectivă, 
consideră că au fost greşit înlăturate şi declaraţiile martorilor audiaţi în cauză la solicitarea 
reclamantei, întrucât cele două persoane audiate în această calitate, foşti salariaţi ai pârâtei, nu se 
află în raporturi litigioase cu aceasta (unul dintre martori a ocupat funcţia în temeiul unui contract 
individual de muncă încheiat pe durată determinată şi care a încetat anterior lunii iulie 2013, iar cel 
de-al doilea martor, ce a ocupat tot un post de numărător bani, nu a înţeles a contesta decizia pârâtei 
privitoare la concedierea sa, considerând că postul pe care l-a ocupat a fost, în mod real desfiinţat, 
urmare măsurilor organizatorice dispuse în luna iulie 2013). 

Astfel, apreciază că, în speţă, nu se poate susţine că desfiinţarea postului pe care l-a ocupat 
reclamanta ar fi fost efectivă, întrucât atribuţiile acestuia au fost preluate de alţi salariaţi ai 
societăţii, pe de o parte, iar, pe de altă parte, la acelaşi moment, concomitent cu hotărârea asupra 
desfiinţării postului pe care l-a ocupat, s-a decis asupra înfiinţării unui nou post cu o altă denumire, 
dar cu atribuţii similare celui desfiinţat. 

Faţă de toate aspectele anterior menţionate, consideră că măsura dispusă de pârâtă apare ca 
fiind una nelegală, abuzivă, întrucât desfiinţarea postului pe care l-a ocupat reclamanta nu a fost 
efectivă, astfel că, în mod greşit, instanţa de fond a respins cererea de anulare a deciziei contestate. 

Solicită, astfel, admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii atacate, în sensul admiterii 
acţiunii, cu consecinţa anulării Deciziei pârâtei nr. 2307/11.09.2013, a repunerii părţilor în situaţia 
anterioară emiterii acesteia, în sensul reintegrării reclamantei pe funcţia deţinută anterior emiterii 
actului atacat, precum şi a obligării pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data concedierii şi până 
la data reintegrării efective. 

În drept, s-a invocat art. 466 din Noul Cod de procedură civilă. 
Intimata pârâtă [...] - Sucursala Bucureşti a formulat întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea apelului ca neîntemeiat şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei civile nr. 
2663/31.10.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa. În acest sens a arătat următoarele: 

Apelanta ignoră procesul de reorganizare care a avut loc la nivelul întregii Bănci, în toate 
agenţiile din ţară, în urma căruia au fost desfiinţate un număr de 24 de posturi, dintre care 17 de 
casier şi 7 de numărător bani; apelanta tinde să „minimalizeze”, să facă abstracţie de acest proces de 
anvergură naţională, sugerând că toate schimbările produse pe parcursul a aproape 2 ani şi 
desfiinţarea a altor 23 de posturi (dintre care 17 de casier, acelaşi post ca şi al contestatoarei), au 
fost menite să „acopere” desfiinţarea postului apelantei; apelanta ignoră aproape toate motivele de 
reorganizare prezentate în preambulul deciziei de concediere, şi în mod eronat se referă la numai 
două dintre acestea, pe care le invocă ca fiind „neaplicabile” postului desfiinţat; în realitate, nu 
numai că şi acestea aveau impact direct asupra postului desfiinţat, dar acestora li se adaugă alte 4 
motive care au contribuit la decizia de reorganizare şi au impactat negativ posturile de casier, în 
mod direct: contextul economic, diminuarea activităţii la nivel de agenţii, orientarea clienţilor către 
plăţi şi tranzacţii automatizate/electronice etc.; apelanta continuă să susţină, în ciuda dovezilor 
prezentate cu ocazia cercetării în fond, că desfiinţarea postului nu ar fi efectivă; este fără echivoc 
faptul că atât postul de casier al reclamantei, din cadrul Agenţiei Constanţa, cât şi toate celelalte 16 
posturi de casier desfiinţate în toate agenţiile din ţară, au fost efectiv desfiinţate şi eliminate din 
organigrama societăţii; motivele care au dus la desfiinţarea postului reclamantei se păstrează ca 
fiind reale, şi în condiţiile în care societatea a înfiinţat noi posturi, care nu au aceleaşi 
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responsabilităţi cu cele ale posturilor desfiinţate; mai mult, înfiinţarea acestor posturi „noi” de 
„Cash Administrator” a fost hotărâtă încă de la introducerea programului de restructurare „Service 
Model Branch Network” - respectiv încă de la începutul anului 2013, ca tronson separat în procesul 
de reorganizare. Între cauzele reale şi serioase ale reorganizării activităţii se numără nu numai 
încetarea unei anumite activităţi, ci şi schimbarea modului de realizare a acesteia, pentru creşterea 
calităţii, a competitivităţii şi eficienţei etc.; apărările reclamantei se reduc, în final, la ideea că 
societatea ar fi putut să desfiinţeze postul altcuiva, şi nu al apelantei; instanţa de judecată nu a fost 
însă - şi nici nu poate fi - chemată să analizeze oportunitatea sau eficienţa deciziilor luate de 
societate - ci numai dacă acestea sunt conforme cu legea. 

În cadrul societăţii bancare […], a avut loc un proces amplu de restructurare, care a afectat 
mai multe aspecte organizaţionale, proces menit să eficientizeze activitatea agenţiilor băncii atât 
prin adoptarea unor măsuri pro-active de reorganizare a însăşi structurii agenţiilor bancare, care să 
ţină cont de realităţile şi trendurile pieţei bancare, cât şi prin adoptarea de măsuri de reorganizare în 
sensul suprimării acelor posturi care au fost impactate negativ de realităţile contextului economic şi 
nevoii de eficientizare; decizia de concediere a reclamantei enumără toate motivele, reale şi 
obiective, care au stat la baza restructurării activităţii […] şi a desfiinţării unui număr de 24 de 
posturi de casier şi numărător bani (printre care şi cel al reclamantei). Toate aceste motive reale şi 
obiective au condus la necesitatea reorganizării activităţii societăţii, afectând direct postul 
reclamantei. Procesul de reorganizare a fost unul dictat de nevoia de eficientizare a activităţii în 
contextul actual, impus de cauze diverse, de la contextul economic, la cel al tendinţelor pieţei, dar şi 
de schimbările inerente impuse de o organizaţie dinamică ce îmbunătăţeşte permanent procesele 
pentru a se menţine competitivă. 

Având în vedere că postul de casier înglobează atribuţii specifice postului de numărător 
bani, externalizarea acestor activităţi afectează, de asemenea, şi postul de casier, nu numai pe cel de 
numărător bani; în acelaşi timp, restructurarea activităţii agenţiilor teritoriale a avut ca scop 
eficientizarea activităţii prin implementarea programului Service Model Branch Network; în 
conformitate cu acesta, în urma analizelor şi studiilor efectuate intern, a reieşit structura optimă de 
organizare a agenţiilor teritoriale în trei grupe: (i) „office plus” - oficii […] fără personal, localizate 
în centrele Self-Bank, rezultate din agenţiile cu cea mai mică încărcătură operaţională, (ii) „light 
branches” - agenţii cu încărcătură de lucru medie, cu număr mediu de personal în structura 
„universal teller”, fără operaţiuni „back office” şi (iii) Regional Hubs provenite din agenţiile mari, 
care preiau şi funcţiile „back office” desfăşurate înainte de actualele „office plus” şi „light 
branches”, cu excepţia procesării de numerar - activitate ce a fost externalizată 100%. 

Aşadar, în vederea eficientizării activităţii, s-a introdus conceptul de „Universal Teller” - 
personal care activează în cele două grupe de agenţii care sunt deservite de personal (light branches 
şi regional hubs). Acesta înglobează în fişa de post mai multe atribuţii, atât „cash” cât şi „non-cash” 
(operaţiuni cu şi fără numerar, cât şi de relaţii cu clienţii), reaşezând astfel în mod eficient 
încărcătura de lucru necesară bunei funcţionari a agenţiilor. 

Banca a urmărit o alocare dinamică a resurselor umane în funcţie de specificul local, astfel 
încât, în funcţie de încărcarea „cash/non-cash” a agenţiei, de încărcarea sezonieră etc., agenţiile au 
numai posturi de universal teller (light branches) ori au şi alte posturi - cum este cazul Agenţiei 
Constanţa, care pe lângă cele două posturi de Universal Teller are şi două posturi de casier şi unul 
de Sr. Client Services Officer. Cei doi Universal Telleri sunt alocaţi dinamic de către managementul 
sucursalei, în funcţie de încărcătura operaţională în diverse momente, ţinând cont de specificul 
tranzacţiilor pe parcursul unei zile sau în decursul unei luni, în funcţie de variaţia sezonieră a 
anumitor volume de tranzacţii sau pentru acoperirea perioadelor de concedii. 

Desfiinţarea postului reclamantei (la fel ca şi a celorlalte 23 de posturi afectate de 
reorganizare) a fost efectivă, atât postul reclamantei, cât şi celelalte posturi desfiinţate 
nemaigăsindu-se în organigrama societăţii, aşa cum rezultă şi din organigramele depuse la dosar. 

Desfiinţarea postului reclamantei a fost realizată în baza unor criterii obiective. Dacă 
posturile de numărător bani au fost desfiinţate în totalitate din societate, datorită externalizării în 
proporţie de 100% a activităţii de procesare de numerar, în cazul posturilor de casier (cum era şi 
reclamanta) s-a simţit doar nevoia de a reduce numărul acestor posturi (numărul de posturi de casier 
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depăşind nevoia locală a societăţii), cele 17 posturi de casieri desfiinţate fiind distribuite în toate 
sucursalele […] din ţară, unde volumul de muncă scăzuse la ghişeu, datorită motivelor mai sus 
prezentate.  

În speţă, în Agenţia […] Constanţa existau 3 casieri, societatea considerând că, datorită 
reducerii activităţii generale a Agenţiei şi constrângerilor financiare, un număr de 2 casieri este 
suficient pentru buna desfăşurare a activităţilor, cel de al treilea post fiind desfiinţat în vederea 
eficientizării activităţii. 

Aşa cum au demonstrat prin documentele depuse la dosar şi întregul probatoriu administrat, 
criteriul de alegere a fost vechimea în funcţie reclamanta fiind numită în funcţia de casier în iulie 
2012 (deci o vechime de un an în funcţia de casier), celelalte două colege având o vechime mai 
mare în această funcţie (din 2003 şi respectiv 2010), aşa cum rezultă din documentele depuse la 
dosarul cauzei (contracte de muncă ale casierilor din Agenţia Constanţa).  

Motivele care au dus la desfiinţarea postului reclamantei se păstrează ca fiind reale, şi în 
condiţiile în care societatea a înfiinţat noi posturi, care, nu au aceleaşi responsabilităţi cu cele ale 
postului desfiinţat.  

Procesul de restructurare şi reorganizare a fost unul amplu şi a funcţionat pe mai multe 
planuri. Înfiinţarea postului de Cash Administrator a fost rezultatul implementării acestui program, 
care s-a derulat în perioada 2012 - 2013, pentru eficientizarea unor arii de activitate, respectiv 
desfăşurarea acestor tipuri de activităţi numai în cele 8 centre regionale […] - Bucureşti Metropolis, 
Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Galaţi, Constanţa şi Iaşi. Acestea sunt denumite „Regional Hub” 
şi fiecare „deserveşte” toate sucursalele din zona geografică respectivă. Propunerea de înfiinţare a 
centrelor regionale (Regional Hub) şi a unui post specific care să gestioneze activităţile 
regionalizate a survenit încă de la începutul anului 2013, pentru ca de la 01.08.2013 aceste posturi 
să-şi înceapă deja activitatea. 

Pe de altă parte, societatea nu s-a reorganizat datorita „dificultăţilor economice” şi a 
desfiinţat posturi pentru a „reduce costurile cu personalul”, astfel încât înfiinţarea de noi posturi nu 
contrazice cauza pentru care societatea a decis reorganizarea - eficientizarea activităţii dublată de 
externalizarea unor servicii. Astfel, între cauzele reale şi serioase ale desfiinţării unui loc de muncă 
nu se încadrează numai încetarea unei anumite activităţi, ci şi schimbarea modului de realizare a 
acesteia, pentru creşterea calităţii, scăderea costurilor, care conduc la creşterea competitivităţii şi a 
eficienţei. În acest scop, angajatorul îşi poate organiza activitatea conform viziunii proprii, 
respectând prevederile legale şi drepturile salariaţilor. 

Conform fişelor de post depuse la dosar, cele două posturi - cel desfiinţat, al reclamantei, şi 
postul nou înfiinţat - nu numai că nu au responsabilităţi comune, dar rezultă clar din fişa de post a 
Cash Administrator că această poziţie a fost creată în urma regionalizării activităţilor de numerar 
back-office şi non-cash şi înfiinţării centrelor regionale (hubs) şi în contextul externalizării 
serviciilor de procesare de numerar. 

Astfel, postul nou creat are, pe de o parte, atribuţii legate de menţinerea, coordonarea, 
verificarea relaţiei cu companiile CIT către care au fost externalizate serviciile de procesare a 
numerarului din reţeaua de sucursale, atribuţii noi, care nu se regăsesc în nici o fişă de post 
anterioară (nici de casier şi nici de altceva). 

Pe de altă parte, postul nou creat implică şi atribuţii legate de regionalizarea activităţii de 
numerar back office şi a activităţilor non-cash, prin procesarea instrumentelor de debit în centrele 
regionale - inclusiv Constanţa - activitatea efectuată, în urma restructurării, într-un singur „hub” 
regional, pentru un număr de agenţii […] (de tip „light branch”) aflate în aria geografică a hub-ului 
respectiv. Este evident faptul că aceste atribuţii nu erau - şi nici nu puteau fi - îndeplinite anterior de 
reclamantă, în calitatea sa de casier în cadrul Agenţiei […] Constanţa. 

Atribuţiile noului post de Cash Administrator (Administrator Numerar) se concentrează în 
special pe relaţia cu centrele de procesare ale firmelor CIT specializate, vizând în general controlul, 
verificarea, arhivarea şi gestionarea la nivel de documente şi înregistrare în sistem a operaţiunilor 
efectuate în centrele de numărare, şi pe procesarea instrumentelor de debit provenite de la celelalte 
sucursale din aria geografică a hub-ului Constanţa. 



 

 84 

Precizează, din nou, faptul că în cazul desfiinţării postului de casier din cele 3 existente în 
cadrul Agenţiei Constanţa s-a aplicat criteriul „vechimii în funcţia de Casier”. 

Acest criteriu, precum şi „vechimea în societate”, nu a avut nici o legătură cu ocuparea 
posturilor de Cash Administrator: acestea au fost ocupate prin promovare internă în cadrul Băncii, 
dintre salariaţii din cadrul agenţiei unde au fost înfiinţate care, în funcţie de aptitudinile şi abilităţile 
pe care le deţineau, au fost consideraţi corespunzători din punct de vedere profesional pentru 
ocuparea acestei poziţii. 

În cazul Agenţiei Constanţa, persoana considerată că fiind cea mai potrivită a fost 
promovată intern de către organele abilitate în acest sens, pe postul de Cash Administrator, în 
funcţie de abilităţile şi aptitudinile sale. 

În strânsă legătură cu punctul anterior, apelanta încearcă să convingă instanţa că are o 
„schemă” mult mai potrivită pentru reorganizarea Agenţiei Constanţa. Astfel, susţine reclamanta, 
dacă s-ar fi ales criteriul „casierul cu cea mai mare vechime în funcţie”, atunci ar fi fost promovată 
o altă colegă casier, şi atunci, nu era nevoie să se desfiinţeze postul reclamantei, ci al altcuiva. 

Instanţa de fond s-a pronunţat asupra legalităţii şi temeiniciei deciziei de desfiinţare a 
postului, în contextul procesului general de reorganizare şi eficientizare a activităţii, şi nu asupra 
oportunităţii acestora ori modului obiectiv, şi pe care societatea îl consideră cel mai potrivit 
nevoilor sale, de realizare a reorganizării. Astfel, faptul că apelanta consideră că societatea ar fi 
putut să aplice alte criterii de ocupare a postului nou înfiinţat, şi să desfiinţeze postul altcuiva - pe 
baza unor criterii subiective ale reclamantei - nu poate fi un argument plauzibil în analizarea 
legalităţii/temeiniciei deciziei de concediere. 

În analizarea respectării prevederilor art. 65 alin. (2) nu trebuie pierdut din vedere faptul că 
în reglementarea acestui text legal, condiţia de a avea la bază o cauză reală şi serioasă se referă la 
desfiinţarea locului de muncă, iar nu la motivul/motivele (fără legătură cu persoana salariatului) 
care au determinat desfiinţarea locului de muncă al acestuia (în cazul concret, reorganizarea 
activităţii). 

Cu alte cuvinte, textul art. 65 din Codul muncii nu conferă instanţei dreptul de a aprecia 
asupra oportunităţii măsurii reorganizării activităţii (respectiv, daca această măsură este sau nu 
justificată, dacă este sau nu suficient fundamentată etc.) după cum tinde să demonstreze apelanta. 
 Aprecierea oportunităţii măsurii reorganizării este - evident - o decizie de management, care 
rămâne atributul exclusiv al organelor decizionale ale societăţii, singurele în măsură să decidă cu 
privire la structura organizatorică necesară desfăşurării unei activităţi economice eficiente”. 

Pentru toate motivele de mai sus, solicită instanţei să respingă în totalitate apelul ca 
neîntemeiat şi nefondat, şi să menţină sentinţa civilă nr. 2663/31.10.2014 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa ca legală şi temeinică. 

În dovedirea susţinerilor s-a solicitat proba cu înscrisuri, în contraprobă orice probă 
încuviinţată apelantei, precum şi orice probă a cărei necesitate va reieşi din dezbateri. 

În drept s-a invocat art. 471 Cod procedură civilă şi art. 65 Codul Muncii. 
În apel nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod procedură civilă, Curtea constată că apelul este fondat pentru următoarele 
considerente: 
 Potrivit art. 65 alin.(1) din Codul Muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de 
desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu 
persoana acestuia.  
 În această privinţă se reţine că între cauzele reale şi serioase ale desfiinţării unui loc de 
muncă se încadrează diverse situaţii, precum  dificultăţi economice, încetarea unei anumite activităţi 
sau schimbarea modului de realizare a acesteia pentru creşterea calităţii, scăderea costurilor, care 
conduc la creşterea competitivităţii precum şi reducerea activităţii. Scopul declarat al oricărei 
societăţi comerciale este obţinerea de profit şi maximizarea acestuia, desigur, protejând drepturile 
salariaţilor.  
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 De asemenea, se poate urmări îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţi, a comunicării între societate 
şi potenţialii clienţi, flexibilizarea procedurilor interne, centralizarea activităţilor de coordonare şi 
control sau evitarea şi eliminarea situaţiilor în care atribuţiile mai multor angajaţi se suprapun.  

Aceste cauze se pot combina, în sensul că anumite dificultăţi economice pot impune o 
eficientizare a activităţii prin eliminarea situaţiilor de suprapunere a unor atribuţii de serviciu 
sau prin eliminarea unor funcţii şi preluarea atribuţiilor lor de alţi angajaţii, mai ales în 
condiţiile în care volumul de activitate al angajaţilor scade, astfel încât este posibilă preluarea de 
către unii dintre aceştia a unor atribuţii suplimentare. 
 Aşadar, angajatorul poate lua unilateral măsura de reorganizare a societăţii, inclusiv prin 
desfiinţarea unor posturi, în baza prerogativei sale de stabilire a organizării şi funcţionării 
unităţii prevăzute de art.40(1) lit. a din Codul Muncii. 
 În cauză, apelanta pârâtă susţine că a desfiinţat locul de muncă ocupat de reclamantă în 
cadrul unui proces amplu de reorganizare a activităţii în sensul renunţării la o parte din personal 
şi creşterea gradului de folosire a unor echipamente automate respectiv externalizarea unor 
servicii. 
 O astfel de reorganizare a activităţii poate justifica, în principiu, desfiinţarea posturilor 
ale căror atribuţii sunt trecute în sarcina altor angajaţi, sunt externalizate sau realizate prin 
folosirea unor echipamente automatizate, pentru a se evita suprapunerea de atribuţii şi 
eficientizarea activităţii, astfel cum s-a arătat. 
 Dar, deşi este adevărat că angajatorul are, potrivit art.40 alin.1 lit.a) din Codul Muncii, 
prerogativa organizării propriei activităţi, ceea ce poate însemna inclusiv desfiinţarea unor locuri de 
muncă şi efectuarea unor concedieri în consecinţă, pentru a mări eficienţa activităţii inclusiv prin 
redistribuirea atribuţiilor şi reducerea cheltuielilor cu salarizarea, totuşi, aceste măsuri nu pot fi 
luate în mod discreţionar, legiuitorul instituind măsuri de protecţie ale angajaţilor prin impunerea 
unor condiţii cum sunt cele cuprinse în art.65 din Codul Muncii. 

Astfel, potrivit acestui text legal, pentru a se reţine legalitatea concedierii determinate de 
desfiinţarea postului, aceasta din urmă trebuie să aibă un caracter efectiv  şi să aibă o cauză reală 
dar şi serioasă. 

Potrivit art.272 din Codul Muncii angajatorul este cel care trebuie să dovedească motivele 
concedierii în cazul în care acestea sunt contestate, astfel cum corect a reţinut şi prima instanţă. 

În cazul în care există mai multe locuri de muncă cu atribuţii identice, ocupate efectiv de 
mai mulţi angajaţi şi numai unul sau unele dintre aceste locuri de muncă sunt desfiinţate,  în caz de 
litigiu, angajatorul trebuie să dovedească în mod concret cauza desfiinţării locului de muncă ocupat 
de un anumit angajat, respectiv reclamantul. 

Astfel, în situaţia în care motivele cu caracter general, referitoare la eficientizarea activităţii 
şi în legătură cu aspecte economice, se verifică raportat la mai multe locuri de muncă cu atribuţii 
identice, angajatorul trebuie să indice în mod concret cauza desfiinţării unui anumit loc de muncă şi 
nu a celorlalte aflate într-o situaţie identică sau similară, ca o consecinţă a principiilor egalităţii de 
tratament şi al bunei credinţe reglementate de art.5, respectiv art. 8, din Codul Muncii, alegerea 
neputând fi arbitrară. 

În cauză, pârâta a indicat acest motiv a fi vechimea în funcţie în sensul că dintre toţi 
salariaţii care ocupau postul de casier reclamanta avea cea mai mică vechime în funcţie. 

Un astfel de criteriu, vizând vechimea angajaţilor care ocupă locurile de muncă ce ar putea fi 
desfiinţate, poate constitui, în principiu, o justificare suficientă din perspectiva păstrării în activitate 
a angajaţilor cu o mai mare experienţă profesională. 

Dar, trebuie avut în vedere că, potrivit art.79 din Codul Muncii, în caz de conflict de muncă, 
angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt şi de drept decât cele precizate în 
decizia de concediere. 
 Or, în decizia de concediere contestată, intimata pârâtă nu a indicat nici un element care să 
explice care a fost în concret cauza reală şi serioasă pentru care a optat pentru desfiinţarea acelui loc 
de muncă ocupat de reclamantă şi nu a altui loc de muncă cu aceleaşi atribuţii, respectiv păstrarea 
locurilor de muncă ocupate de alţi salariaţi în condiţiile în care motivele desfiinţării postului 
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referitoare la reorganizarea şi eficientizarea activităţii puteau constitui motiv de desfiinţare a 
oricăruia dintre posturile de casier existenta la agenţia din Constanţa. 
 În decizia de concediere contestată nu se indică faptul că ar fi fost avută în vedere vechimea 
în funcţie an angajaţilor pentru stabilirea locurilor de muncă desfiinţate. 
 Ca urmare, aceste aspecte nu trebuie a fi analizate iar raportat la conţinutul deciziei de 
concediere concluzia este că pârâta nu a justificat o cauză reală şi serioasă a desfiinţării locului de 
muncă ocupat de reclamantă. 
 Faţă de aceste considerente, se concluzionează că decizia de concediere este nulă din 
perspectiva art.80 raportat la art.65 din Codul Muncii. 
 În temeiul art.80 din Codul Muncii se va dispune reintegrarea reclamantei în funcţia anterior 
deţinută precum şi obligarea pârâtei la despăgubiri egale cu drepturile salariale de care aceasta a 
fost lipsită de la data concedierii la data reintegrării efective. 

Decizia civilă nr. 282/CM/12.05.2015 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

13. Concediere determinată de desfiinţarea locului de muncă. Preluarea 
activităţii de alţi angajaţi existenţi şi angajaţi noi. Nelegalitate. 

 
Existenţa unor dificultăţi economice şi intenţia de a eficientiza activitatea pot justifica desfiinţarea 

unor locuri de muncă în cadrul unei reorganizări decise de angajator. Desfiinţarea locurilor de muncă nu 
mai poate fi justificată, însă, în acest mod, atunci când, deşi parte din activitatea foştilor angajaţi este 
preluată de alţi angajaţi existenţi, ceea ce nu este interzis, o altă parte a acesteia este preluată de angajaţi 
noi, încadraţi ulterior.  

 
Art.40 (1) lit. a din Codul Muncii 
Art. 65 alin.(1) din Codul Muncii 

Art.79 din Codul Muncii 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 492/118/2014 reclamantul 
[...] a chemat în judecată pe pârâta S.C. [...] S.A., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să dispună anularea deciziei de concediere nr. 340/30.12.2013 şi obligarea pârâtei la plata 
drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat, reactualizate până la data 
reintegrării efective. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin Decizia nr. 3/09.08.2013 a Consiliului de 
Administraţie s-a decis desfiinţarea celor 5 posturi de maistru petrolist din structura Instalaţie 
Epurare Ape Uzate. Ulterior, doar patru maiştri au primit notificări şi apoi decizii de concediere, 
numitul [...] fiind salvat de la concediere şi mutat în cadrul unei alte secţii. 

Reclamantul a învederat că motivul invocat de pârâtă, cel al reducerii numărului de personal, 
nu este unul real, întrucât în locul celor 5 posturi de maistru au fost înfiinţate tot atâtea posturi de 
operator, intervenind doar o schimbare a denumirii funcţiei. Astfel, în fişa postului de operator au 
fost preluate cele mai multe dintre atribuţiile maistrului, mai puţin atribuţiile de coordonare, ce au 
revenit şefului de secţie. În plus, sarcinile aferente posturilor desfiinţate nu au fost preluate de 
operatorii rămaşi în schema de personal, ci de alţi operatori ce au ocupat posturile nou create. 

Reclamantul a menţionat că adevăratul motiv al concedierii celor patru maiştri a fost legat 
de calitatea acestora de reclamanţi într-un dosar având ca obiect plata sporului de vechime, dosar 
finalizat printr-o hotărâre favorabilă şi care a dat naştere mai multor procese colective având acelaşi 
obiect. În acest context, chiar înainte de decizia Consiliului de Administraţie din august 2013, a 
avut loc o videoconferinţă la care au participat peste 40 de directori ai societăţii pârâte, în cadrul 
căreia s-a reproşat conduita necorespunzătoare a salariaţilor ce câştigaseră sporul de vechime cu 
angajatorul S.C. [...] S.A. În plus, toţi salariaţii care au declanşat litigii asemănătoare au fost supuşi 
la enorme presiuni, ce au determinat şi sute de renunţări la judecată. 
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A concluzionat reclamantul în sensul că desfiinţarea postului ocupat nu a avut o cauză reală 
şi serioasă, ci a fost întemeiată pe motive discriminatorii legate de persoana salariatului, în 
condiţiile în care societatea pârâtă a efectuat angajări şi a înfiinţat posturi pe care nu le-a propus 
celor concediaţi. 

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri: decizia nr. …/30.12.2013, 
preaviz nr. 48/14.08.2013, notificare privind decizia de concediere individuală, corespondenţă 
electronică expediată de directorul general al societăţii pârâte, petiţie adresată Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării, rapoarte de serviciu, Decizia civilă nr. 273/22.04.2013 pronunţată 
de Curtea de Apel Constanţa în Dosar nr. 4255/118/2010.Totodată, reclamantul a solicitat proba cu 
un martor: [...], probă încuviinţată şi administrată de instanţă. 

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

Pe această cale, pârâta a susţinut că măsura concedierii reclamantului a fost luată pe fondul 
desfiinţării postului de maistru petrolist industria chimică din cadrul Instalaţiei Epurare Ape Uzate. 
Această decizie a intervenit pentru că activităţile desfăşurate prin intermediul acestui loc de muncă 
au fost restrânse pe fondul necesităţii de centralizare a coordonării activităţilor de exploatare şi 
întreţinere a instalaţiei, în vederea asigurării unei supravegheri unitare. Astfel, atribuţiile care ţineau 
de coordonarea activităţii au fost preluate de angajata [...] - şef secţie industrie prelucrătoare, iar 
atribuţiile privind fluxul tehnologic, supravegherea şi manevrarea instalaţiilor  au revenit 
operatorilor tratare apă tehnologică. 

Pârâta a precizat că la nivelul societăţii a fost efectuată o reaşezare a structurii interne pe 
considerente de natură funcţională, iar dreptul angajatorului de a se organiza potrivit propriilor 
nevoi nu poate fi cenzurat de instanţă, actul de judecată urmând a se limita la cercetarea legalităţii 
măsurii, din perspectiva caracterului real şi serios al cauzei care a determinat desfiinţarea postului. 

În dovedirea celor susţinute, pârâta a depus la dosar înscrisuri:justificare tehnico-economică 
privind intenţia de reorganizare a activităţii de exploatare şi întreţinere a instalaţiei de epurare ape 
uzate, Decizia nr. 3/09.08.2013 a Consiliului de Administraţie, contract individual de muncă 
încheiat cu reclamantul, organigrama societăţii la datele de 01.01.2012 şi 09.08.2013, statul de 
funcţii anterior şi ulterior concedierii, contractele individuale de muncă ale celor cinci maiştri 
petrolişti, fişa postului de maistru petrolist şi de operator, fişa postului salariatei [...], fişa postului 
salariatei [...], tabel nominal privind angajările efectuate în perioada 19.08.2013-06.12.2013. 

Prin sentinţa civilă nr. 1577/02.07.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis 
acţiunea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâtul SC [...] SA, cu 
participarea CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII, s-a 
anulat decizia de concediere nr. …/30.12.2013 emisă de pârâtă şi s-a dispus reintegrarea 
reclamantului în postul anterior ocupat şi obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale şi a 
celorlalte drepturi cuvenite, de la data concedierii şi până la efectiva reintegrare, actualizate 
cu indicele de inflaţie la data plăţii efective. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele:  
Reclamantul a fost angajatul societăţii pârâte în funcţia de maistru petrolist/industria 

chimică, desfăşurându-şi în concret activitatea în cadrul Secţiei Termo-Hidro, Instalaţia Epurare 
Ape Uzate.  

Potrivit organigramei valabile la data de 01.01.2012 şi depusă la dosar de către pârâtă, în 
cadrul secţiei menţionate figurau cinci posturi de maistru instalaţie tratare ape, concomitent cu alte 
cinci posturi de operator instalaţie tratare ape uzate. 

Prin Decizia nr. 3/09.08.2013 a Consiliului de Administraţie al S.C. [...] S.A., a fost aprobată 
noua organigramă a societăţii, valabilă cu începere de la aceeaşi dată,  din cuprinsul căreia au fost 
suprimate cele 5 posturi de maistru petrolist, figurând în schimb 10 posturi de operator la tratarea 
apei tehnologice. 

În condiţiile în care prin decizia menţionată nu se face nici o referire la motivele care au 
determinat desfiinţarea posturilor de maistru petrolist, printre care şi cel ocupat de reclamant, 
urmează a fi avut în vedere singurul înscris emanat de la societatea pârâtă prin care se indică în 
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concret aceste motive, respectiv cel intitulat justificarea tehnico-economică privind intenţia de 
reorganizare a activităţii de exploatare şi întreţinere a instalaţiei de epurare ape uzate. 

Astfel, după cum rezultă din menţiunile exprese ale acestei adrese, propunerea de 
restructurare şi desfiinţare a postului de maistru petrolist/industrie chimică din instalaţia Epurare 
Ape Uzate a fost întemeiată pe necesitatea eliminării suprapunerilor de competenţe dintre acest post 
şi cel de operator la tratarea apei tehnologice, respectiv de şef secţie industrie prelucrătoare. 
Totodată, măsura propusă urma a-şi produce efectele şi din punct de vedere al reducerii costurilor 
cu personalul, existente la nivelul instalaţiei restructurate. 

În concret, s-a ţinut cont de faptul că responsabilităţile de planificare şi coordonare derulate 
de maistrul petrolist erau deja exercitate de către şeful secţiei industrie prelucrătoare, iar 
responsabilităţile operaţionale ace postului puteau fi exercitate de operatorul la tratarea apei 
tehnologice, care avea pregătirea necesară pentru îndeplinirea acestor atribuţii. 

În baza deciziei menţionate a Consiliului de Administraţie, având justificarea tehnico-
economică arătată, societatea pârâtă a notificat intenţia de concediere individuală a unui număr de 
patru salariaţi angajaţi pe posturile de maistru petrolist, aceste notificări fiind transmise atât la ITM 
Constanţa, cât şi sindicatului reprezentativ din cadrul unităţii. Ulterior acordării termenului legal de 
preaviz, au fost emise şi deciziile de concediere, care au vizat însă doar trei dintre cei patru maiştri 
petrolişti propuşi iniţial pentru încetarea raporturilor de muncă, fiind exceptată numita [...]. 

În cazul reclamantului, prin decizia nr. …/30.12.2013, pârâta a dispus concedierea în 
temeiul art. 65 alin.1 Codul muncii, ca urmare a desfiinţării postului ocupat. În cuprinsul deciziei, a 
fost invocată Decizia nr. 3/09.08.2013 a Consiliului de Administraţie, măsura dispusă fiind 
justificată din perspectiva reorganizării interne a societăţii, prin comasarea responsabilităţilor 
postului de maistru petrolist/industria chimică cu cele ale posturilor de şef secţie industrie 
prelucrătoare şi operator tratare apă tehnologică. Concomitent cu eliminarea suprapunerii de 
atribuţii, s-a indicat prin decizie şi obiectivul reducerii costurilor cu personalul existent la nivelul 
instalaţiei restructurate. 

Prin contestaţia de faţă, reclamantul a criticat decizia de concediere menţionată, apreciind că 
aceasta a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 65 Codul muncii, întrucât desfiinţarea postului 
nu a avut o cauză reală şi efectivă, ci a disimulat dorinţa unităţii de a-l îndepărta din societate pentru 
motive legate de persoana sa. Procedând deci la analiza legalităţii şi temeiniciei acestei decizii, 
instanţa va urmări încadrarea măsurilor dispuse de pârâtă în condiţiile impuse de textul de lege 
indicat ca temei juridic al concedierii.  

 Astfel, potrivit art. 65. alin.1 din Codul Muncii concedierea pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de 
desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu 
persoana acestuia.  
    Condiţia de legalitate impusă de alin.2 al aceluiaşi articol este ca desfiinţarea locului de 
muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 
 În ceea ce priveşte existenţa unei cauze reale şi serioase care să fi avut drept consecinţă 
concedierea salariatului, instanţa reţine că din interpretarea dispoziţiilor art.65 alin.1 Codul Muncii 
se desprind mai multe condiţii care definesc cauza reală şi serioasă. 

Astfel, în primul rând, cauza reală trebuie să aibă caracter obiectiv, adică să fie reclamată de 
existenţa unei situaţii care exclude întru totul situaţia personală a salariatului, respectiv: dificultăţi 
economice, transformări tehnologice, reorganizarea activităţii. În al doilea rând, cauza este serioasă 
dacă este precisă, în sensul că reprezintă adevăratul motiv al concedierii, neavând rolul de a 
disimula existenţa unui alt motiv. 

Revine aşadar instanţei de judecată rolul de a aprecia în fiecare caz concret, in funcţie de 
probatoriile administrate de părţi, îndeplinirea condiţiilor generic impuse de lege. 

Cu referire la existenţa cauzei reale a concedierii, pârâta s-a prevalat de atributul exclusiv al 
angajatorului de a se organiza potrivit propriilor nevoi, fără ca oportunitatea adoptării unei măsuri 
organizatorice să poată fi cenzurată de instanţa de judecată. Sub acest aspect, trebuie subliniat că 
angajatorul este într-adevăr singurul îndreptăţit să aprecieze în ce măsură reorganizarea activităţii, 
inclusiv prin desfiinţarea unuia sau a mai multor locuri de muncă, poate determina creşterea 
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performanţelor în activitate, interesul său legitim fiind prezumat, câtă vreme este dictat de nevoia 
eficientizării activităţii. 

Cu toate acestea, instanţa de judecată are competenţă să verifice legalitatea măsurii dispuse 
de unitate, inclusiv în cazul în care aceasta ia forma unei restructurări a activităţii. Altfel spus, fără a 
interveni asupra modalităţii concrete în care angajatorul a conceput propria politică de personal, în 
cadrul unei contestaţii îndreptate împotriva deciziei de concediere, instanţa este ţinută a analiza dacă 
reorganizarea activităţii interne a fost efectivă, menită a realiza însuşi scopul declarat de unitate la 
momentul adoptării unei asemenea măsuri. 

Mai concret, în cazul de faţă instanţa nu poate cenzura motivele pentru care societatea pârâtă 
a apreciat că desfiinţarea posturilor de maistru petrolist şi repartizarea atribuţiilor specifice acestui 
post către şeful secţiei industrie prelucrătoare şi operatorii tratare apă tehnologică, corespund 
nevoilor reale ale societăţii, acelea de evitare a suprapunerii de atribuţii şi de reducere a cheltuielilor 
de personal. Ceea ce poate analiza instanţa, în limitele art. 65 Codul muncii, este însă legătura 
directă dintre măsura de reorganizare dispusă şi realizarea, cel puţin aparentă, a obiectivelor 
propuse de unitate şi care, din punct de vedere formal, constituie o justificare suficientă a 
desfiinţării posturilor. 

În caz contrar, s-ar permite angajatorului ca sub pretextul unei restructurări a activităţii, ce 
poate fi apreciată în mod exclusiv din perspectiva oportunităţii, să dispună desfiinţarea unor posturi 
din motive care ţin de persoana salariatului, iar măsura astfel luată să fie exceptată de la controlul 
instanţei de judecată. 

În speţă, din examinarea probelor administrate, rezultă că desfiinţarea posturilor de maistru 
petrolist a fost însoţită de o serie de măsuri dispuse de pârâtă, prin care scopul declarat al 
eficientizării activităţii nu a fost nici pe departe atins, fiind astfel răsturnată prezumţia de bună-
credinţă de care beneficiază angajatorul ce procedează la reorganizarea propriei activităţi. 

Astfel, desfiinţarea unui post, ca urmare a redistribuirii atribuţiilor specifice către un alt post 
din structura organizatorică, nu poate fi concepută decât în sensul preluării acestor atribuţii de către 
salariaţi angajaţi la acel moment, doar în această modalitate fiind evitate şi costurile de personal. Or, 
în cazul de faţă, deşi pârâta a afirmat intenţia reducerii acestor costuri, a procedat la desfiinţarea 
posturilor de maistru petrolist şi înfiinţarea concomitentă a aceluiaşi număr de posturi de operator 
tratare apă tehnologică. 

În plus, înfiinţarea acestor posturi noi nu a primit nici o justificare tehnico-economică, cel 
mai probabil pentru că aceasta ar fi anulat motivaţia desfiinţării posturilor de maistru petrolist. 
Totodată, măsura nu a fost dispusă nici măcar formal printr-un act de dispoziţie al conducerii 
unităţii, regăsindu-se concretizată direct în organigrama aprobată la data de 09.08.2013. 

Or, desfiinţarea unor posturi, din motive de oportunitate care exced limitelor controlului 
judecătoresc, însoţită de înfiinţarea concomitentă a aceluiaşi număr de posturi, care, deşi diferite, 
preiau mare parte dintre atribuţiile posturilor desfiinţate, constituie o împrejurare ce fundamentează 
concluzia unei false restructurări, implicit a unei cauze nereale a desfiinţării posturilor. În mod 
evident, unitatea pârâtă avea nevoie de acel număr suplimentar de cinci salariaţi în cadrul Instalaţiei 
Ape Uzate, din moment ce atribuţiile preluate de la maiştrii petrolişti concediaţi nu au putut fi 
exercitate de operatorii existenţi deja în schema de personal. 

Pe de altă parte, această eventuală nevoie a suplimentării posturilor de operatori, putea fi 
complinită prin transformarea posturilor de maistru petrolist, corespunzătoare numeric şi ocupate de 
persoane care aveau pregătirea necesară, astfel cum rezultă atât din fişa posturilor respective, cât şi 
din declaraţiile martorului audiat la propunerea reclamantului. 

Împrejurările concrete în care a intervenit concedierea reclamantului, fundamentează 
concluzia instanţei în sensul că reclamanta a procedat în fapt la o desfiinţare formală a posturilor de 
maistru petrolist, iar pentru acoperirea nevoii reale de personal a înfiinţat cinci posturi de operator 
tratare apă tehnologică, ce au preluat cea mai mare parte a atribuţiilor aferente posturilor desfiinţate. 

În consecinţă, desfiinţarea postului ocupat de reclamant nu a avut o cauză reală şi serioasă, 
întrucât societatea nu a realizat o restructurare efectivă a activităţii, ci doar a transferat atribuţiile 
acestui post către un post nou înfiinţat, având însă o altă denumire. În această modalitate, a fost 
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creată o aparenţă de legalitate în favoarea unei situaţii care decurgea din hotărârea arbitrară a 
societăţii de îndepărtare a reclamantului, pentru motive legate în mod exclusiv de persoana acestuia. 

Din înscrisurile depuse la dosar de către reclamant şi necontestate de către pârâtă, privind 
corespondenţa electronică transmisă de directorul general al societăţii, precum şi din declaraţiile 
martorului [...], rezultă astfel că la nivelul societăţii au existat discuţii legate de conduita procesuală 
a unor salariaţi care formulaseră acţiune pentru plata retroactivă a sporului de vechime, urmărindu-
se convingerea acestora spre o eventuală renunţare la acţiune. 

Una dintre persoanele cu care s-au purtat aceste discuţii, potrivit declaraţiilor aceluiaşi 
martor, a fost şi numita [...], încadrată în funcţia de maistru petrolist şi vizată iniţial de măsura 
concedierii, dar transferată în cadrul unei alte secţii, ulterior renunţării la judecată în acţiunea având 
ca obiect plata sporului de vechime.  

Reclamantul a făcut parte din categoria angajaţilor care obţinuseră o hotărâre judecătorească 
irevocabilă, în contradictoriu cu un alt angajator şi în considerarea căreia se declanşase un nou val 
de litigii la nivelul S.C. [...] S.A.  

Or, în contextul în care societatea pârâtă a desfiinţat cinci posturi de maistru petrolist, dar a 
concediat doar trei dintre persoanele care ocupau aceste posturi, salvând de la concediere, în lipsa 
oricăror criterii legale sau contractuale, doar pe acele persoane care nu aveau litigii cu unitatea sau 
renunţaseră la judecată în cadrul acestor litigii, este evident că pretinsa restructurare a activităţii a 
avut ca motiv real îndepărtarea din societate a angajaţilor care iniţiaseră procesele pentru plata 
sporului de vechime. 

Pentru toate aceste motive, instanţa a reţinut că decizia de concediere contestată nu respectă 
condiţiile de legalitate şi temeinicie impuse de art. 65 alin.1 Codul muncii, motiv pentru care s-a 
dispus anularea acesteia, cu consecinţa reintegrării reclamantului în funcţia anterior deţinută şi a 
obligării pârâtei la plata către reclamant a drepturilor salariale cuvenite de la data concedierii şi 
până la efectiva reintegrare, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta SC [...] SA, invocând în esenţă 
următoarele: hotărârea pronunţata pe fondul cauzei este una nelegala si netemeinica, instanţa de 
fond procedând la analizarea in fapt a oportunităţii menţinerii sau nu a posturilor de maistru 
petrolist, prerogativa ce aparţine strict angajatorului; într-adevăr, măsura concedierii intimatului [...] 
a fost luată pe fondul desfiinţării funcţiei de maistru petrolist industria chimica in cadrul Instalaţiei 
Epurare Ape Uzate din cadrul S.C. [...] S.A.; cu toate ca instanţa de fond a învederat ca instanţa de 
judecata nu poate sa aprecieze daca o măsura organizatorica în general este sau nu necesara şi 
oportuna, totuşi actul de judecata s-a îndreptat strict către oportunitatea desfiinţării postului ocupat 
de către intimat in raport de motivaţia eficientizării activităţii societăţii din punct de vedere 
economic, prin înlocuirea intimatului cu alta persoana ce a preluat in parte atribuţiile acesteia din 
urma; în alta ordine de idei, instanţa de fond trebuia sa se limiteze la cercetarea măsurii concedierii 
intimatului in sensul de a verifica dacă această măsură s-a realizat strict cu respectarea dispoziţiilor 
art. 65 din Codul Muncii republicat, analiza trebuind a fi realizată independent de factori subiectivi 
ce ar putea avea legătura cu persoana angajatului, ori dacă reorganizarea activităţii şi reaşezarea 
structurii impun cu adevărat reducerea acelui loc de muncă; în această situaţie, legiuitorul a lăsat la 
latitudinea angajatorului sa facă selecţia acelor posturi pe care să le desfiinţeze in cazul in care 
apreciază că această măsură duce la eficientizarea activităţii, instanţa nu poate decât să verifice dacă 
desfiinţarea locului de muncă este efectivă, adică daca postul este suprimat din statul de funcţii, 
dacă are caracter obiectiv, fiind independenta de factori subiectivi care au legătură cu persoana 
angajatului, precum si daca acele dificultăţi economice invocate impun cu adevărat reducerea acelui 
loc de muncă; cu alte cuvinte instanţa de judecata era ţinută să analizeze legalitatea şi temeinicia 
măsurii concedierii individuale, prerogativă instituită de art. 65 alin. 2 din Codul Muncii republicat;  
angajatorul a luat măsura desfiinţării unor locuri de munca din cadrul societăţii, printre care si cel al 
intimatului, pentru ca activităţile desfăşurate prin intermediul acestui loc de munca au fost restrânse 
pe fondul necesitaţii centralizării coordonării activităţilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiei, in 
vederea asigurării unei supravegheri unitare, fiind o măsură organizatorică care nu a urmărit 
persoana acesteia ci locul sau de munca; solicită a se reţine ca aspectele ce trebuiesc a fi analizate în 
cadrul judecării unei contestaţii împotriva unei decizii de concediere pentru motive ce nu ţin de 
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persoana salariatului, sunt strict legate de respectarea legii de către angajator, respectiv daca 
desfiinţarea locului de munca a fost una efectiva, condiţie îndeplinita in speţa, si rezultata din 
organigramele societăţii, si daca măsura a fost una reala si serioasa adică daca a avut un caracter 
obiectiv; prin Decizia nr. 3 din data de 09.08.2013 a Consiliului de Administraţie al societăţii, 
având in vedere memoriul justificativ privind intenţia de reorganizare a activităţii de exploatare si 
întreţinere a instalaţiei de epurare ape uzate, a fost adoptata noua organigrama a societăţii in sensul 
desfiinţării la cinci locuri de munca de Maistru Petrolist Industria Chimică din structura de personal 
a Instalaţiei Epurare Ape Uzate; aceasta posibilitate este pusa la dispoziţia angajatorului care deţine 
prerogativa de a stabili organigrama in funcţie de necesarul de personal si de activităţile desfăşurate 
prin intermediul locului de munca desfiinţat, ce au fost restrânse   pe  fondul   necesitaţii   
centralizării   coordonării   activităţilor  de exploatare şi întreţinere a instalaţiei, in vederea asigurării 
unei supravegheri unitare; structura Instalaţiei Epurare Ape Uzate din cadrul societăţii este 
organizata pe categorii de activităţi, sens in care atribuţiile postului de maistru petrolist/industrie 
chimica care ţin de coordonarea activităţii au fost preluate de către angajata [...] - sef secţie industrie 
prelucrătoare, iar atribuţiile privind fluxul tehnologic, supravegherea si manevrarea instalaţiilor au 
fost preluate de către operatorul tratare apa tehnologica, sub supravegherea Şefului de sector la 
schimb Termo-Hidro, in scopul eliminării suprapunerii de atribuţii; în fișa de post a acestor angajaţi 
se regăsesc preluate atribuţii deţinute de intimatul-reclamant care ţin de coordonarea activităţii, iar 
atribuţiile care ţin de fluxul tehnologic, supravegherea si manevrarea instalaţiilor au fost preluate de 
către operatorul tratare apa tehnologica, realizând-se astfel o redistribuire de sarcini si 
responsabilităţi ale unei poziţii de la nivelul societăţii, in scopul centralizării si in vederea eliminării 
suprapunerii de atribuţii, având in vedere ca responsabilităţile de planificare și coordonare derulate 
de postul maistru petrolist/industrie chimica erau deja exercitate de către șeful de secţie industrie 
prelucrătoare; totodată, poziţia de maistru petrolist ale cărui responsabilităţi operaţionale privind 
continuitatea fluxului tehnologic, asigurării documentelor necesare pentru buna funcţionare a 
instalaţiei, puteau fi exercitate de către operatorul la tratarea apei tehnologice, acesta având 
pregătirea necesara pentru îndeplinirea acestor atribuţii, a fost restructurat din cauza necesitaţii 
centralizării activităţii, astfel încât au fost eliminate suprapunerile de atribuţii; astfel, doar o parte 
din atribuţiile maistrului petrolist au fost trecute in sarcina operatorilor, celelalte atribuţii fiind 
exercitate de către şeful de secţie industrie prelucrătoare, iar pe de alta parte desfiinţarea postului de 
maistru ţine exclusiv de oportunitatea măsurii, și vizează prerogativa exclusiva angajatorului de a-si 
organiza activitatea in raport cu propriile nevoi si cu scopurile societăţii in sine; concomitent cu 
desfiinţarea posturilor de maistru petrolist cele 5 poziţii de operator preexistente in Instalaţia 
Epurare Ape Uzate au fost suplimentate cu incă 5 poziţii de aceeaşi natură, posturi care insă sunt 
inferioare celor de maistru petrolist şi ale căror cheltuieli de personal sunt considerabil mai mici fata 
de posturile de maistru petrolist desfiinţate; însă, concedierea intimatului-reclamant [...] a fost 
dispusă din motive care ţin de organizarea activităţii societăţii, motive care se regăsesc explicit 
prevăzute in Codul Muncii şi care sunt transpuse in realitatea de fapt prin justificarea supusă 
aprobării administratorului unic al societăţii; contrar, reţinerilor instanţei de fond, înfiinţarea acestor 
locuri de munca pe postul de  operator la Tratarea Apei Tehnologice a fost dispusă prin Decizia 
Consiliului de administraţie nr.3 din data de 09.08.2013 odată cu aprobarea noii organigrame din 
care se observă transformarea structurii Instalaţiei Epurare Ape Uzate; de asemenea, in mod nelegal 
a reţinut instanţa de fond faptul că nu a existat nicio justificare tehnico-economică privind 
suplimentarea celor 5 poziţii de operator tratare apă tehnologică, in condiţiile in care nu exista nici o 
prevedere legala care să impună o justificare a înfiinţării unor locuri de muncă deoarece doar pentru 
desfiinţări de posturi soldate cu concedieri este necesară o justificare in raport de are se dovedeşte 
cauza reală; mai mult decât atât, fiind in prezenţa unei concedieri individuale din iniţiativa 
angajatorului, dispoziţiile Codului Muncii republicat permit angajatorului efectuarea de noi angajări 
spre deosebire de concedierea colectivă care nu permite angajatorului să efectueze noi angajări timp 
de 45 luni pe acelaşi loc de muncă; de asemenea, alegerea personalului supus disponibilizării 
reprezintă, exclusiv un atribut al angajatorului ce nu poate fi supus analizei instanţei, sens care 
aserţiunile instanţei in sensul ca nu au existat criterii legale sau contractuale pentru care a fost supus 
restructurării postul ocupat de către intimatul reclamant si nu postul ocupat de către angajata [...] se 
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impun a fi înlăturate, întrucât fiind in prezenţa unei concedieri individuale angajatorul nu este 
obligat să aplice criterii de selecţie; totodată, aserţiunile instanţei de fond in sensul că prin măsura 
desfiinţării locului de muncă ocupat de către intimatul-reclamant s-a urmărit persoana acestuia şi nu 
locul de muncă, pe fondul unor litigii procesuale in care acesta este implicat şi care vizează 
obligarea societăţii la plata sporului de vechime nu pot fi primite, nefiind dovedite in prezenta 
cauză, iar pe de alta parte, aceste alegaţii ale contestatorului preluate de către instanţa de fond nu au 
legătură cu natura şi motivele unei concedieri pentru motive care nu ţin de persoana salariatului; în 
reanalizarea caracterului real si serios al desfiinţării locului de muncă ocupat de către intimatul-
reclamant, prin decizia contestata au fost pe deplin respectate dispoziţiile legale referitoare la 
desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului in conformitate cu art. 65, 
alin. 1, din Codul Muncii republicat, in privinţa caracterului obiectiv care nu are legătura cu 
persoana salariatului; prin prisma conţinutului art. 65 din Codul Muncii solicită a se avea în vedere 
ca una dintre situaţiile care poate determina concedierea individuala pentru motive neimputabile 
este reorganizarea activităţii, cum este si in acest caz când nemaiexistand încărcare cu activitate pe 
posturi in general s-a luat măsura redimensionării structurii de personal pentru a se încadra nevoilor 
actuale. 

Fata de motivele expuse se solicită admiterea apelului si, rejudecând, să se dispună 
modificarea in totalitate a sentinţei civile apelate si pe cale de consecinţa respingerea acţiunii 
formulate, ca fiind nefondată. 

Intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului formulat de pârâtă 
ca nefondat, reiterând în esenţă susţinerile formulate în faţa instanţei de fond. 

Prin încheierea de şedinţă din 24.02.2015, instanţa a respins cererea apelantei pârâte de 
suspendare a judecăţii apelului până la soluţionarea contestaţiei formulată de apelanta pârâtă 
împotriva hotărârii nr.15/14.01.2014 a Consiliului Naţional pentru  Combaterea Discriminării.  

În apel nu s-au administrat alte probe.  
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480 cod pr.civilă, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente:  
 Potrivit art. 65 alin.(1) din Codul Muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana 
salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului 
de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.  
 În această privinţă se reţine că între cauzele reale şi serioase ale desfiinţării unui loc de 
muncă se încadrează diverse situaţii, precum  dificultăţi economice, încetarea unei anumite activităţi 
sau schimbarea modului de realizare a acesteia pentru creşterea calităţii, scăderea costurilor, care 
conduc la creşterea competitivităţii precum şi reducerea activităţii. Scopul declarat al oricărei 
societăţi comerciale este obţinerea de profit şi maximizarea acestuia, desigur, protejând drepturile 
salariaţilor.  
 De asemenea, se poate urmări îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţi, a comunicării între societate 
şi potenţialii clienţi, flexibilizarea procedurilor interne, centralizarea activităţilor de coordonare şi 
control sau evitarea şi eliminarea situaţiilor în care atribuţiile mai multor angajaţi se suprapun.  

Aceste cauze se pot combina, în sensul că anumite dificultăţi economice pot impune o 
eficientizare a activităţii prin eliminarea situaţiilor de suprapunere a unor atribuţii de serviciu sau 
prin eliminarea unor funcţii şi preluarea atribuţiilor lor de alţi angajaţii, mai ales în condiţiile în care 
volumul de activitate al angajaţilor scade, astfel încât este posibilă preluarea de către unii dintre 
aceştia a unor atribuţii suplimentare. 
 Aşadar, angajatorul poate lua unilateral măsura de reorganizare a societăţii, inclusiv prin 
desfiinţarea unor posturi, în baza prerogativei sale de stabilire a organizării şi funcţionării unităţii 
prevăzute de art.40 (1) lit. a din Codul Muncii. 
 În cauză, apelanta pârâtă susţine că a desfiinţat locul de muncă ocupat de reclamant, de 
„maistru petrolist”, alături de alte posturi de acest tip, ca urmare a deciziei de redistribuire a 
atribuţiilor acestui post către alţi angajaţi, respectiv o parte către şeful de secţie (atribuţiile de 
coordonare) iar cealaltă parte către operatorii de tratare a apei (atribuţiile de execuţie). 
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 O astfel de reorganizare a activităţii poate justifica în principiu desfiinţarea posturilor ale 
căror atribuţii sunt trecute în sarcina altor angajaţi pentru a se evita suprapunerea de atribuţii şi 
eficientizarea activităţii, astfel cum s-a arătat. 
 Dar, în cauză, se reţine că în realitate operaţiunea de reorganizare a activităţii a fost una 
nejustificată întrucât nu era aptă să producă rezultatul urmărit. 
 Aşa cum recunoaşte şi apelanta, aceasta a mai angajat cinci persoane în posturi de „operator 
tratare apă tehnologică”. 
 Aceasta vădeşte împrejurarea că personalul încadrat în acest tip de posturi nu putea prelua 
atribuţiile posturilor de „maistru petrolist” desfiinţate, de vreme ce urmare a preluării acestor 
activităţi a fost necesară suplimentarea posturilor de „operator tratare apă tehnologică” şi angajarea 
altor cinci persoane. 
 Or, apelanta susţine că măsura reorganizării activităţii care a determinat desfiinţarea locului 
de muncă ocupat de reclamant a fost justificată tocmai de posibilitatea angajaţilor existenţi în 
posturi de „operator tratare apă tehnologică” de a prelua o parte din activităţile funcţiei de „maistru 
petrolist”, susţinere care se dovedeşte nereală raportat la suplimentarea ulterioară a numărului de 
angajaţi în funcţia de „operator tratare apă tehnologică” care dovedeşte tocmai imposibilitatea 
angajaţilor existenţi de a prelua atribuţiile posturilor desfiinţate. 
 Această împrejurare conduce la concluzia că, în realitate, cauza invocată de apelanta pârâtă 
pentru desfiinţarea locului de muncă ocupat de reclamant nu a fost reală. 
 De asemenea, se mai poate concluzia că, în realitate, atribuţiile reclamantului nu au fost 
preluate de alt angajat încadrat în funcţia de „operator tratare apă tehnologică” ci de unul dintre noii 
angajaţi ceea ce pune în discuţie însuşi caracterul real al desfiinţării locului de muncă ocupat de 
reclamant, în condiţiile în care, din susţinerile apelantei rezultă că atribuţiile de execuţie erau 
predominante faţă de cele specifice unui post de conducere. 
 Faţă de prevederile art.79 din Codul Muncii apelanta nu poate invoca alte motive ale 
concedierii decât cele indicate în decizia de concediere. 
 Într-adevăr, în cauză nu se pune problema unei obligaţii a apelantei de a oferi reclamantului 
un alt loc de muncă, însă acest aspect este fără relevanţă faţă de cele expuse deja. 
 Este adevărat însă că, din perspectiva verificării caracterului real şi serios al cauzei 
desfiinţării locului de muncă, corelat cu aspectele enunţate deja, poate avea relevanţă faptul că 
reorganizarea activităţii putea să fie realizată într-o manieră care să nu implice desfiinţarea locului 
de muncă ocupat de reclamant, cum ar fi negocierea modificării contractului individual de muncă în 
sensul eliminării atribuţiilor de control şi reducerii corespunzătoare a drepturilor salariale, în acord 
cu atribuţiile păstrate sau chiar modificarea locului de muncă ocupat. 
 În condiţiile în care existau alte modalităţi de realizare a reorganizării activităţii, 
aceasta nu mai poate fi considerată o cauză reală şi serioasă a desfiinţării locului de muncă. 
În acest sens trebuie avut în vedere că angajatorul nu poate decide încetarea raporturilor de 
muncă în mod discreţionar, fiind ţinut de forţa obligatorie a contractului să adopte o astfel 
de măsură numai în situaţia în care nu există o altă soluţie pentru atingerea scopului legitim 
pe care îl urmăreşte în legătură cu organizarea propriei activităţi sau alte soluţii propuse nu 
au fost acceptate de angajat. 
 Aceste considerente sunt suficiente pentru a reţine că nu a existat o cauză reală şi 
serioasă a desfiinţării postului ocupat de reclamant şi, în mod corect, Tribunalul a admis 
contestaţia. 
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 228/CM/07.04.2015 
Judecător redactor Răzvan Anghel 
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14. Condiţii privind atestarea veniturilor pentru valorificarea în 
procedura de calcul a pensiilor. Modul de calcul al majorării punctajului pentru 
activitatea desfăşurată în grupe superioare de muncă. 
 

§1. Pentru valorificarea unor venituri în calculul punctajului lunar, acestea trebuie dovedite prin 
înscrierile din carnetul de muncă sau cu adeverinţe eliberate de fostul angajator, neputând fi avute în vedere 
prezumţii cu privire la venitul realizat într-o anumită lună. 
 

§2. Majorarea punctajului lunar stabilită pentru activitatea desfăşurată în grupe superioare de 
muncă se aplică la punctajul lunar efectiv realizat iar nu la punctajul majorat în baza altor prevederi legale. 

 
Art. 100, art.168 alin.1 din Legea nr. 263/2010 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 

322/118/2014 reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a 
solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună emiterea unei noi decizii de  recalculare a 
pensiei, conform dispoziţiilor legii nr.263/2010, cu luarea în calcul a menţiunilor din carnetul de 
muncă, aplicarea art.100 lit.a din lege pentru perioada lucrată în grupa a II-a de muncă, aplicarea 
indicelui de corecţie de 1.06 de la data emiterii deciziei nr.[...]/21.10.2013, la plata diferenţelor de 
drepturi neacordate de la 24.05.2012 şi data plăţii efective, actualizate cu indicele de inflaţie. 

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că prin decizia nr.[...]/21.10.2013 privind 
acordarea pensiei pentru limită de vârstă nu au fost fructificate corect menţiunile din carnetul de 
muncă şi nu au fost aplicate dispoziţiile art.100 lit.a din legea nr.263/2010 şi cele referitoare la 
indicele de corecţie. Reclamantul apreciază că modalitatea de calculare a pensiei, efectuată de către 
pârâtă este eronată. 

In drept au fost invocate dispozitiile legii nr. 263/2010. 
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, 

motivând că drepturile de pensie sunt corect si legal stabilite si achitate. 
In cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.   
Prin sentinţa civilă nr. 1425/06.01.2014, Tribunalul Constanţa a respins  ca nefondată 

acţiunea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
Prin decizia nr.[...]/21.10.2013 reclamantului i s-a stabilit dreptul la pensie pentru limita de 

vârsta începând cu data de 09.02.2011. În motivarea deciziei se arată că dreptul de pensie a fost 
stabilit conform dispoziţiilor din sentinţa civilă nr.1900/2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr.11303/118/2012, cu luarea în considerare a stagiului prestat în grupa a II-a de muncă. 

La data de 16.12.2013 pârâta  comunică reclamantului un răspuns prin care se aduce la 
cunoştinţa acestuia, ca urmare a contestaţiei pe care acesta a formulat-o, că drepturile de pensie sunt 
corect si legal stabilite. 

Din analiza buletinului de calcul al deciziei contestate se constată că pentru perioada 
01.11.1968 – 01.01.1970 a fost utilizat salariul minim pe economie, întrucât la poziţia 2 din carnetul 
de muncă, angajatorul nu a făcut menţiuni cu privire la salariul tarifar lunar.  

Se constată că pentru perioada desfăşurată în grupa a II-a de muncă (de 21 ani 4 luni 2 zile) 
au fost aplicate dispoziţiile art.100 lit.a din Legea nr.263/2010, fiind atribuit un punctaj suplimentar 
de 0,15790 puncte. 

Reclamantul a contestat faptul că prin decizia emisă la 21.10.2013 nu a fost aplicat indicele 
de corecţie prevăzut prin OUG nr.1/2013, raportat la dispoziţiile deciziei Curţii Constituţionale. 
Instanţa va înlătura această apărare ca nefondată, întrucât, pe de o parte, reclamantul nu indică 
decizia (prin care a fost soluţionată o excepţie de neconstituţionalitate) pe care înţelege să o invoce, 
iar, pe de altă parte, se constată că la data emiterii deciziei de pensie contestată erau în vigoare 
dispoziţiile OUG nr.1/2013, aplicate de către instituţia pârâtă la momentul stabilirii cuantumului 
pensiei - 09.02.2011. 
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Curtea Constituţională a pronunţat decizia nr.437/2013, publicată la 07.11.2013, prin care a 
declarat neconstituţionale disp.art. III alin 2, 3 din OUG nr. 1/2013, iar la data de 23.12.2013 aceste 
dispoziţii au fost abrogate prin OUG nr. 113/2013. Aceste dispoziţii şi prevederi normative nu 
puteau fi avute în vedere la data emiterii deciziei de pensie contestată de reclamant, ce fusese emisă 
la o dată anterioară. 

Raportat la situaţia de fapt reţinută, se constată că prin decizia nr. [...]/21.10.2013 pensia 
reclamantului a fost corect stabilită, acţiunea formulată de acesta fiind nefondată. 

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge acţiunea reclamantului.  
 Împotriva sentinţei a declarat apel reclamantul [...], invocând în esenţă următoarele: 
conform art. 96 alin. 1 se calculează punctajele lunare pentru timpul calendaristic, respectiv grupa a 
III-a de muncă; conform art.100 lit.a se acordă beneficiul de majorare cu 25% a punctajelor lunare 
pentru perioadele în care a lucrat în grupa a II-a de muncă, adică se majorează punctajele lunare 
rezultate din aplicarea art.96 alin. 2; prin nerespectarea prevederilor art. 100 lit. a) punctajele lunare 
şi implicit punctajele anuale pentru grupa a II-a de muncă nu sunt legale şi nici corecte, ele fiind 
mai mici cu exact 25%; consecinţa nerespectării procedurii de calcul l-a afectat la numărul puncte 
cuvenite pentru contribuţia personală la fondul pentru pensia suplimentară, conform art. 168 alin. 1; 
procentele prevăzute la art.168 alin. 1 se aplică la punctajele lunare care pentru grupa a II-a de 
muncă sunt majorate cu 25%; în cauză, nefiind respectată procedura de calcul, punctajele anuale 
pentru grupa a II-a de muncă aşa cum le-a calculat pârâta şi la care a făcut aplicarea art. 168 alin. 1 
nu cuprind majorarea cu 25% prevăzută de art. 100 lit. a; solicită a se observa că la numărul de 
5,52641 puncte din buletinul de calcul, nu s-a făcut aplicarea procentului prevăzut de art. 168 alin. 1 
de creştere a punctajului pentru contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară; astfel, pentru 
grupa a II-a de muncă nemajorându-se punctajele lunare, punctajele anuale calculate de câtre pârâtă 
şi la care a aplicat art. 168 alin. 1 nu au cum să fie pentru grupa a II-a de muncă, ci sunt pentru 
grupa a III-a de muncă; în concluzie, solicită  admiterea apelului, modificarea sentinţei apelate în 
sensul că este îndreptăţit ca pentru perioada 01.11.1968 – 01.01.1970 să se ia în considerare salariul 
tarifar de 734 lei/lună; pentru perioada de 21 ani şi 4 luni lucrate în grupa a II-a de muncă să se facă 
aplicarea prevederilor art. 100 lit. h şi ale art. 168 alin. 1 din Legea nr. 263/2010; să fie anulată 
decizia de pensie contestată, să fie obligată pârâta să emită o nouă decizie de pensie pentru limită de 
vârstă prin care să fie luate în considerare elementele de calcul precizate; diferenţele de pensie ce 
vor rezulta să-i fie achitate cu începere de la data de 09.02.2011, actualizate cu indicele de inflaţie la 
data plăţii efective.  

În drept se invocă disp.art.152 şi 155 alin. 1 din Legea nr. 2643/2010.  
 Intimata nu a formulat întâmpinare.  
 În apel nu s-au administrat alte probe.  

Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480 Cod.pr.civ., Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 
  La rubrica nr.2 a carnetului de muncă prezentat de reclamant nu este indicat salariul, astfel 
cum corect a reţinut prima instanţă şi recunoaşte şi reclamantul. 
 Este adevărat că la rubrica 1 apare înscris salariul de 734 lei însă la rubrica 3 apare indicat 
salariul pe oră de 5,10 lei. 
 Apelantul susţine că în mod logic se poate deduce că şi în perioada de activitate vizată de 
înscrierea de la rubrica 2 din carnetul de muncă a avut tot un salariu de 734 lei. 

Dar, dispoziţiile art. 165 alin. (2) din Legea nr.263/2010 stabilesc modul în care se pot 
dovedi veniturile obţinute în perioada contributivă, raportat la dispoziţiile art. 96 din Legea 
nr.263/2010 care stabileşte elementele esenţiale pentru calculul pensiei. 

În acelaşi sens sunt şi prevederile art.159 din Legea nr. 263/2010 care impun pentru dovada 
stagiului de cotizare realizat anterior datei de 01.04.2001 sau anterior intrării în vigoare a acestei 
legi, prezentarea anumitor înscrisuri. 

Aşadar, în lipsa datelor înscrise în carnetul de muncă, veniturile obţinute în perioada de 
activitate pot fi dovedite numai cu adeverinţe iar nu prin alte mijloace de probă. 
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Or, reclamantul propune în realitate o prezumţie simplă pentru a dovedi veniturile realizate 
într-o anumită perioadă, ceea ce nu este admisibil, o astfel de probă neputând suplini lipsa 
înscrisurilor şi neputând fi avută în vedere pentru stabilirea contribuţiilor la fondul asigurărilor 
sociale. 
 Aceasta este o opţiune a legiuitorului care a înţeles să limiteze posibilitatea de probaţiune la 
înscrisuri, spre deosebire de alte cazuri în care s-a prevăzut şi posibilitatea de a proba cu alte 
mijloace de probă anumite împrejurări. 

În lipsa unor date cuprinse în carnetul de muncă sau în alte înscrisuri, erau incidente 
prevederile art.162 al.2 din Legea nr.263/2010, situaţia apelantului încadrându-se în situaţia premisă 
prevăzută de acest text legal, acesta beneficiind deci la calculul pensiei de salariul minim pe ţară 
prevăzut în lege care suplineşte astfel lipsa datelor referitoare la veniturile obţinute din evidenţele 
fostului angajator. 
 Pe de altă parte, reclamantul are posibilitatea să solicite în conformitate cu art.161 din Legea 
nr. 263/2010 o adeverinţă privind veniturile obţinute de la fostul angajator sau deţinătorul arhivei 
acestuia şi, în condiţiile art.107 al.3 din Legea nr. 263/2010, să solicite recalcularea pensiei prin 
adăugarea veniturilor şi stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia. 
 În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor art.100 lit.a) şi art.168 alin.1 din Legea nr. 
263/2010, se constată că apelantul îşi motivează susţinerea că majorarea punctajului acordată în 
baza acestor texte legale ar fi greşită prin considerente de principiu referitoare la modul de calcul 
folosit de pârâtă. 
 Astfel, apelantul consideră că intimata a calculat majorarea prevăzută de art.168 alin.1 din 
Legea nr. 263/2010 raportat la punctajul stabilit pentru condiţii normare fără a avea în vedere 
majorarea acestuia în temeiul art.100 lit.a din aceeaşi lege, considerând deci că cele două majorări 
ar fi trebuit cumulate. 
 Or, susţinerile reclamantului constituie o interpretare greşită a legii. 
 Astfel, stabilind baza de aplicare a majorărilor punctajului, atât art. 100, cât şi art.168 alin.1 
din Legea nr. 263/2010 se referă la aplicarea respectivelor majorări la punctajele „lunare 
realizate”. 
 Aşadar, aceste majorări nu se aplică la punctajul lunar rezultat din majorarea stabilită în 
baza altor texte legale, ci se aplică la punctajul lunar realizat în perioada relevantă, adică cel stabilit 
potrivit principiului contributivităţii în conformitate cu art.96 al.2 din Legea nr. 263/2010. 
 Ca urmare, pârâta a procedat în mod corect la calcularea majorărilor stabilite de art.100 lit.a) 
şi art.168 alin.1 din Legea nr. 263/2010 în mod separat, raportat la punctajul determinat prin 
raportare la venitul lunar realizat de reclamant în perioada relevantă. 
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 24/AS/27.01.2015 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
15. Contestaţie decizie de concediere. Nulitatea deciziei de sancţionare. 

Incidenţa art. 251, 252 şi 272 din Codul Muncii. Plata cheltuielilor de judecată. 
 

Potrivit art. 251 din Codul muncii „sub sancţiunea nulităţii absolute nicio măsură, cu excepţia celei 
prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare 
prealabile.  

Potrivit art. 272 Codul muncii „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta 
fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.” 

Legiuitorul a avut în vedere că angajatorul este cel care deţine toate datele, probele şi informaţiile pe 
care se întemeiază măsura dispusă astfel că este ţinut să facă dovada temeiniciei şi legalităţii acelei măsuri 
urmând ca salariatul să le combată prin dovezi pertinente ceea ce înseamnă că în faţa instanţei probele nu 
pot fi extinse la alte fapte în afara celor pe care se întemeiază decizia.  

Din motivarea deciziei contestate nu rezultă că angajatorul a dispus convocarea reclamantei la 
cercetarea disciplinară, nici dacă fapta imputată a fost menţionată în acel convocator sau într-un alt 
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document comunicat odată cu convocarea, astfel că nici măcar aspectul „neprezentării reclamantei la 
cercetarea disciplinară” nu a putut fi verificat de instanţă. 

 
Art.251, art.252 și art. 272 din Codul muncii 
Decizia Curții Constituţionale nr.1243/2011 

Art. 451-453 Cod procedură civilă 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 8066/118/18.11.2014 
reclamanta [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâta Asociaţia de Proprietari [...] Constanţa 
anularea deciziei nr. 3 pin care intimata a dispus încetarea contractului individual de muncă nr. 
1/01.08.2013, repunerea părţilor în situaţia anterioară prin reintegrarea în funcţia de administrator şi 
obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în perioada cuprinsă între data desfacerii contractului 
individual de muncă şi data reintegrării efective în muncă, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că decizia de concediere este dată cu încălcarea disp. 
art.251 şi art.252 alin.2 din Codul muncii, invocând excepţia prescripţiei dreptului angajatorului de 
a aplica sancţiunea motivat de faptul că, potrivit deciziei, măsura a fost luată în considerarea 
hotărârii Adunării Generale din data de 14.08.2014 iar contractul de muncă a încetat cu data de 
21.10.2014.   

Or, potrivit deciziei nr. 16/2012 a ICCJ, momentul de la care începe să curgă termenul de 30 
de zile calendaristice pentru aplicarea sancţiunii disciplinare este data înregistrării raportului final al 
cercetării disciplinare prealabile la registratura unităţii. Însă singurul înscris care menţionează 
pretinsa abatere disciplinară este procesul verbal al adunării generale din data de 14.08.2014. S-a 
mai arătat că decizia este lovită de nulitate absolută deoarece nu a avut loc o cercetarea disciplinară 
şi nu au fost respectate disp. art.252 alin.2 din Codul muncii  privind menţiunile obligatorii ale unei 
sancţiuni disciplinare.   

Pe fondul cauzei, s-a arătat că pretinsele fapte nu corespund realităţii, şi-a îndeplinit toate 
obligaţiile faţă de angajator, nu a primit nicio altă sancţiune 

În drept, au fost invocate 268 alin.1, art.40 alin.2 lit.c, art.61 lit.a, art.247-252, art.268 Codul 
muncii şi art.248 NCPC. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nelegală şi 
netemeinică. S-a arătat că reclamanta a înlocuit contractul de muncă, fără semnătura legală, a avut 
lipsuri de la încasări şi plăţi tardive  astfel încât prin vot s-a hotărât încetarea colaborării. 
Reclamanta a fost invitată verbal şi telefonic să participe la şedinţă, dar a refuzat iar noua 
conducere, prin cele două a informări, în fapt preavize, a încunoştiinţat-o despre desfacerea 
contractului de muncă. Împotriva reclamantei, pârâta  a formulat plângere penală. 

Prin sentinţa civilă nr.337/18.02.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis 
cererea formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu Asociaţia de Proprietari [...] Constanţa, 
s-a anulat decizia nr. 3 de încetare a contractului individual de muncă nr. 1/2013 emisă de pârâtă, a 
fost obligată pârâta la reintegrarea reclamantei în postul deţinut anterior concedierii, a fost obligată 
pârâta să plătească reclamantei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi 
cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data de 21.10.2014 şi până la reintegrarea efectivă. 
S-a respins capătul de cerere vizând obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ca 
neîntemeiat.  

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut următoarele aspecte: 
Între părţi au existat raporturi de muncă, conform contractului individual de muncă nr. 1/2013, 

reclamanta având funcţia de administrator. 
Prin decizia nr. 3 (nedatată) de încetare a contractului individual de muncă nr. 1/2013, s-a 

dispus, începând cu data de 21.10.2014, încetarea contractului individual de muncă în baza 
prevederilor art.61 pct.a din Codul muncii. 

În acest context, procedând la analiza legalităţii actului decizional contestat,  prin prisma 
criticilor formulate de reclamant şi raportat la disp. art. 62 alin.2 Codul muncii în referire la art. 251, 
art.252 din Codul muncii, s-a constatat că acesta este nelegal. 
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Astfel,  instanţa a reţinut  ca procedura cercetării disciplinare prealabile nu a fost parcursa, 
fapt ce atrage nulitatea absoluta a actului contestat. 

Reportat la dispoziţiile art.62 alin.2 şi 3 şi art. 251 din Codul muncii, Tribunalul a reţinut că 
decizia contestată este nulă deoarece nu există dovada convocării in scris a reclamantei in vederea 
cercetării disciplinare prealabile, convocatorul şi procesul-verbal ale adunării generale nu acoperă 
lipsa convocării şi nu presupun efectuarea cercetării disciplinare prealabile, aşa cum este 
reglementată de art. 251 din Codul muncii. 

Mai mult decât atât, în conformitate cu disp. art. 252 din Codul muncii, care reglementează 
conţinutul obligatoriu al unei decizii de sancţionare, s-a constatat că decizia nr. 3 nu îndeplineşte 
condiţiile  prevăzute de lege. 

Dat fiind caracterul imperativ şi de ordine publică al acestor prevederi legale, din interpretarea 
lor gramaticală, logică şi sistematică reiese că, dacă dispoziţia de sancţionare disciplinară nu 
întruneşte fie şi doar una dintre condiţiile prevăzute de art.252 din Codul muncii, ea este lovită de 
nulitate absolută în integralitatea sa. 

Astfel, in conţinutul acestora nu se regăsesc menţiunile obligatorii referitoare la descrierea 
faptei, 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), nu a fost 
efectuată cercetarea. 

Menţiunile şi precizările pe care în mod obligatoriu trebuie să le conţină decizia de concediere 
au rolul, în primul rând, de a-l informa concret şi complet pe salariat cu privire la faptele, motivele 
şi temeiurile de drept pentru care încetează contractul individual de munca, inclusiv cu privire la 
căile de atac şi termenele în care are dreptul să constate temeinicia şi legalitatea măsurilor dispuse 
din voinţa unilaterală a angajatorului. 

Din descrierea faptei trebuie să rezulte în mod concret în ceea ce a constat acţiunea sau 
inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către salariat, inclusiv data comiterii ei, prin care a încălcat 
normele legale, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă aplicabil sau contractul individual 
de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. De asemenea, trebuie să rezulte 
în mod concret, circumstanţele producerii sale şi toate elementele necesare pentru a creiona o 
imagine suficient detaliată a faptei ilicite pentru ca salariatul, cât şi instanţa de judecată să poată 
avea o imagine exactă a faptei imputate. Nu este suficient  şi nici legal ca pretinsa abatere să fie 
înscrisă numai în alte documente indicate de angajator, precum referirea la hotărârea adunării 
generale din data de 14.08.2014. 

De asemenea menţionarea faptei este insuficientă dacă nu este indicată și data comiterii ei. 
Descrierea faptei din ce constituie abatere disciplinară trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de 
indicarea concretă şi expresă a prevederilor din statul de personal, regulamentul intern, contractul 
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă, încălcate de angajat prin săvârşirea faptei 
descrise. Indicarea disp. art.61 lit.a din Codul muncii nu se poate confunda cu îndeplinirea cerinţei 
exprese a legii cuprinsă, în dispoziţiile art.252 lit. b din Codul muncii, întrucât potrivit art.252 alin. 
2 lit.d din Codul muncii, indicarea temeiului de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se 
aplică, este o altă cerinţă legală expres prevăzută de lege şi distinctă de cea privind prevederile din 
statut sau contract încălcate. Or, decizia contestată în cauză, nu indică nicio prevedere care nu ar fi 
fost respectată de către reclamantă. 

Decizia contestată nu cuprinde 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), nu a fost efectuată cercetarea. Numai prin indicarea în decizia de sancţionarea 
motivelor pentru care s-au înlăturat aprecierile formulate de salariatul învinuit, se asigură în mod 
real şi efectiv dreptul lui la apărare.  

Astfel, întrucât nu respectă condiţiile de formă pe care legea le impune prin dispoziţii cu 
caracter de ordine publică, prevăzute tocmai din acest motiv sub sancţiunea nulităţii absolute, 
instanţa a apreciat că decizia nr. 3 este nelegală urmând a fi desfiinţată, fără a mai proceda la analiza 
temeiniciei acesteia. 

Potrivit principiului de drept qoud nullum est, nulum producit effectum, consecinţele juridice 
ale sancţiunii nulităţii constau în lipsirea actului anulat de efectele contrarii normelor edictate pentru 
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încheierea valabilă şi restabilirea legalităţii. Restabilirea egalităţii, ca efect al nulităţii, presupune 
restabilirea situaţiei anterioare – restitutio in integrum, devenind aplcabile dispoziţiile art.80 din 
Codul muncii. Potrivit acestora, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau 
nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu 
salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 
salariatul. La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile 
în situația anterioară emiterii actului de concediere. 

Ca urmare, concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege fiind lovită de 
nulitate absolută, instanţa a anulat decizia pârâtei nr. 3 de încetare a contractului individual de 
muncă nr. 1/2013 şi va dispune, cu titlu de restabilire a situaţiei anterioare ca efect al nulităţii, 
obligarea pârâtei la reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior concedierii. De asemenea, a 
obligat pârâta să plătească reclamantei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate și 
reactualizate și celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data de 21.10.2014 (data concedierii) 
şi  până la reintegrarea efectivă. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 452 NCPC, 
cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata acestora a fost respinsă ca neîntemeiată, în 
condiţiile în care împuternicirea avocaţială şi chitanţa depusă în susţinerea cererii de acordare a 
cheltuielilor de judecată  nu fac referire la contractul de asistenţă juridică, astfel încât aceasta din 
urmă nu poate fi considerată un document justificativ care poate sta la baza stabilirii şi acordării 
cheltuielilor de judecată, în lipsa unor elemente esenţiale din care să rezulte că plata a fost făcută 
pentru serviciile prestate în acest dosar.   

 I. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta [...] care a formulat următoarele 
critici: 

Cu privire la capătul de cerere prin care a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de 
judecată instanţa a respins acest capăt de cerere ca neîntemeiat, cu toate că la dosar a fost ataşată 
odată cu depunerea contestaţiei şi împuternicirea avocaţială nr. 112 emisă în baza contractului de 
asistenţă juridică încheiat la data de 07.11.2014 de avocat [...].  

În raport de considerentele expuse, rezultă cu claritate că a făcut dovada efectuării 
cheltuielilor de judecată, astfel că sentinţa pronunţată sub acest aspect al neacordării cheltuielilor de 
judecată este nelegală şi netemeinică, motiv pentru care solicită admiterea apelului şi pe cale de 
consecinţă, solicită schimbarea în parte a hotărârii apelate, în sensul admiterii şi a capătului de 
cerere privind cheltuielile de judecată, obligând pe intimată la plata sumei de 900 lei reprezentând 
onorariu avocat.  

Apelul declarat de apelantă reclamanta [...] este întemeiat. 
Potrivit art. 451-453 Cod procedură civilă : 
“Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada 

existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. 
(…)     
Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească 

acesteia cheltuieli de judecată. 
Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre 

părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată.  
Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată.” 
În cauză de faţă, reclamanta a câștigat procesul şi pentru a beneficia de dispoziţiile legale mai 

sus menţionate în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată trebuia să depună la dosar atât dovada 
angajării avocatului, respectiv contractul de asistență juridică, cât şi chitanța din care să rezulte că a 
achitat un anumit onorariu. 

În dosarul cauzei se regăseşte contractul de asistență juridică, precum şi chitanța nr. 
99/30.11.2014 pe care a depus-o la dosar în şedinţa publică, în cuantum de 900 lei privind plata 
onorariului de avocat, astfel că instanţa de fond putea să oblige pârâta la plata cheltuielilor dovedite.  

Pentru aceste motive, în temeiul art. 480 Cod procedură civilă, va fi admis apelul declarat de 
reclamantă şi schimbată sentinţa apelată în sensul admiterii acestui capăt de cerere. 
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II. Impotriva sentinţei  a declarat apel şi pârâta Asociaţia de Proprietari [...] Constanţa 
care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În mod greşit s-a reţinut că sancţionarea reclamantei s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor 
art.251 codul muncii cu privire la efectuarea cercetării disciplinare prealabile.  

Cu ocazia Adunării Generale au fost semnalate mai multe abateri disciplinare ale reclamantei, 
motiv pentru care a fost convocată în vederea efectuării cercetării disciplinare la data de 
15.09.2014, însă aceasta nu s-a prezentat, astfel că în speţă au fost incidente dispoziţiile art. 251 
alin. 3 codul muncii, întocmindu-se un proces-verbal în acest sens. 

În mod greşit s-a reţinut că decizia de concediere nr.3 nu îndeplineşte condiţiile legale prev. de 
art. 252 codul muncii, în sensul că aceasta nu cuprinde menţiunile  referitoare la descrierea faptei şi 
nici motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat.  

În ce priveşte primul motiv de nelegalitate a deciziei, se face trimitere la procesul verbal al 
Adunării Generale a Asociaţiei de proprietari [...] Constanţa din data de 14.08.2014 în care au fost 
enumerate mai multe abateri disciplinare: absentarea nemotivată în nenumărate rânduri în zilele 
stabilite pentru  încasări, încărcarea nejustificată a facturilor de apă caldă şi apă rece, însuşirea unor 
sume de bani neaprobate de A.G. 

Având în vedere faptul că intimata reclamantă nu s-a prezentat la efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile, deşi aceasta a fost convocată atât verbal, telefonic, cât şi în scris, este 
evident motivul pentru care decizia nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate apărările 
formulate de salariat, întrucât acesta a refuzat să-şi formuleze o apărare.  

Pe fondul cauzei se solicită a se observa că din actele depuse la dosarul cauzei rezultă 
săvârşirea abaterilor imputate, abateri suficient de grave pentru a duce la desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă. Raportul de expertiză efectuat induce o suspiciune de însuşire a unor sume 
de bani în interes propriu.  

Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, Curtea constată că apelul 
formulat de apelantă pârâtă Asociaţia de Proprietari [...] Constanţa este nefondat. 

Prin decizia nr. 3/2014, pârâta a dispus încetarea contractului individual de muncă nr. 1/2013 
al reclamantei începând cu data de 21.10.2014, în baza prevederilor art.61 pct.a din Codul muncii. 

Întrucât reclamanta a invocat nulitatea deciziei de concediere prin prisma încălcării 
dispoziţiilor 251 Codul muncii, instanţa a analizat cu prioritate această excepţie şi constatând că 
excepţia este întemeiată, nu a mai trecut la analiza pe fond a cererii astfel că sunt neavenite criticile 
apelantei referitoare la motivele care au determinat-o să ia măsura  încetării contractului de muncă. 

Sub aspectul legalităţii decizia nu întruneşte cerinţele legii şi prima instanţă în mod corect a 
dispus anularea în condiţiile în care nu este indicată nici fapta culpabilă a salariatului şi nici data 
când ar fi fost săvârşită. 

Astfel, în decizie nu se menţionează decât că „începând cu data de 21.10.2014 se dispune 
concedierea din funcţia de administrator a salariatei [...], luând în considerare hotărârea Adunării 
generale”. 

Aşadar, fără a fi indicate faptele pentru care s-a dispus sancţionarea reclamantei  şi data 
săvârşirii, instanţa nu poate verifica temeinicia deciziei iar motivele invocate de angajator în cadrul 
cercetării judecătoreşti nu pot fi avute în vedere deoarece nu se pot invoca alte aspecte în afara celor 
care au constituit temei al sancţiunii disciplinare aplicate prin decizia contestată. 

Potrivit art. 251 din Codul muncii „sub sancţiunea nulităţii absolute nicio măsură, cu excepţia 
celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 
disciplinare prealabile. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi 
convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se 
obiectul, data, ora şi locul întrevederii.  Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile 
prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără 
efectuarea cercetării disciplinare prealabile. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are 
dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să 
realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să 
fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.” 
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Legiuitorul a prevăzut o astfel de sancţiune pentru deciziile în care nu este descrisă fapta 
pentru că angajatul trebuie să cunoască în concret ce i se impută şi să-şi formuleze apărarea în 
raport  de elementele esenţiale ale faptei. 

De asemenea, descrierea faptei este importantă şi pentru instanţa de judecată deoarece aceasta 
este chemată să realizeze un control de obiectivitate raportându-se numai la aspectele reţinute în 
acea decizie, ceea ce înseamnă că fapta trebuie identificată cu uşurinţă.  

De asemenea, decizia nu cuprinde prevederile din contractul individual de muncă sau fişa 
postului care au fost încălcate de salariat. Or, aşa cum a statuat şi Curtea Constituţională prin 
Decizia nr.1243/2011, această dispoziţie este menită să asigure apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale salariatului, având în vedere poziţia obiectiv dominantă a angajatorului în desfăşurarea 
raportului de muncă. 

Potrivit art. 272 Codul muncii, „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, 
acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.” 

Legiuitorul a avut în vedere că angajatorul este cel care deţine toate datele, probele şi 
informaţiile pe care se întemeiază măsura dispusă, astfel că este ţinut să facă dovada temeiniciei şi 
legalităţii acelei măsuri urmând ca salariatul să le combată prin dovezi pertinente, ceea ce înseamnă 
că în faţa instanţei probele nu pot fi extinse la alte fapte în afara celor pe care se întemeiază decizia.  

De asemenea, nu rezultă din motivarea deciziei contestate că angajatorul a dispus convocarea 
reclamantei la cercetarea disciplinară, nici dacă fapta imputată a fost menţionată în acel convocator 
sau într-un alt document comunicat odată cu convocarea, astfel că nici măcar aspectul 
„neprezentării reclamantei la cercetarea disciplinară” nu a putut fi verificat de instanţă. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va face aplicarea dispoziţiilor art. 480 Cod procedură 
civilă şi va respinge apelul declarat de apelantă pârâtă ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 342/CM/11.06.2015 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
16. Contestație decizie de concediere. Nulitatea absolută a deciziei de 

concediere ca urmare a nemotivării în fapt a acesteia. 
 

 Potrivit art.76 alin.1 lit.a) din Codul muncii, decizia de concediere trebuie să conţină în mod 
obligatoriu motivele care determină concedierea. 
 De asemenea, prin art.62 alin.3 din Codul muncii se prevede faptul că: „decizia se emite în scris şi 
sub sancţiunea nulităţii absolute trebuie să fie motivată în fapt şi în drept…”. 
 Reglementarea legală a condiţiilor de formă ale actului prin care angajatorul dispune încetarea 
contractului individual de muncă are ca scop prevenirea unor eventuale abuzuri ale angajatorului, precum 
şi asigurarea unor elemente de verificare a legalităţii şi temeiniciei măsurii dispuse. 
 Simpla indicare a temeiului de drept al concedierii nu este suficientă din prisma dispoziţiilor art.76 
din codul muncii care prevăd şi motivarea în fapt a deciziei, respectiv arătarea în concret a motivelor care 
au atras desfiinţarea postului ocupat de reclamantă. 

 
Art.65 alin.1 din Codul muncii 

Art.76 alin.1 lit.a) din Codul muncii 
Art.79 din Codul muncii 

 
Cu nr. 6289/118/2014 din 27.08.2014 s-a înregistrat acţiunea formulată de reclamanta [...] în 

contradictoriu cu parata [...] – FILIALA INTERJUDETEANA CONSTANTA - TULCEA, 
solicitând anularea deciziei nr. 1/05-08-2014, reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii, 
obligarea angajatorului la plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate 
şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat. A solicitat reclamanta şi cheltuieli de judecată. 
 In motivarea acţiunii, reclamanta [...] arată că la data de 06.05.2009  a încheiat cu pârâta 
contractul individual de muncă nr. [...], pe perioadă nedeterminată, pentru funcţia de  referent 
cultural sportiv. La data de 07.08.2014 a primit decizia nr.  1/05-08-2014, prin care i se aducea la 
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cunoştinţă că începând cu această dată i se va desface contractul individual de muncă, in temeiul art. 
65 alin. 1 CM. 
 Solicită reclamanta a se constata nelegalitatea deciziei întrucât încalcă dispoziţiile art. 76 
CM, in sensul că nu sunt menţionate motivele concedierii, durata preavizului. Apreciază reclamanta 
că desfiinţarea postului nu este efectivă, nu există o cauză reală şi serioasă. 
 In drept, reclamanta invocă art. 65, 75, 76, 80 CM. 

Prin întâmpinare, [...] – FILIALA INTERJUDEȚEANĂ CONSTANȚA - TULCEA a 
solicitat respingerea acţiunii. Arată pârâta că prin Hotărârea Comitetului director al [...] – FILIALA 
INTERJUDETEANĂ CONSTANȚA – TULCEA s-a dispus încetarea contractului individual de 
muncă al reclamantei [...], in baza art. 65 alin. 1 CM. Consideră pârâta că decizia nr. 1/05-08-2014 
este legală şi temeinică, ca urmare a desfiinţării locului de muncă ocupat de [...] din lipsa acută de 
fonduri financiare. In ceea ce priveşte preavizul, susţine pârâta că a emis notificarea nr. 
110/04.07.2014, in care s-a arătat că urmează ca postul ocupat de [...] să fie desfiinţat. 

Prin sentinţa civilă nr.423 din data de 26 februarie 2015, pronunţată în dosarul civil 
nr.6289/118/2014, Tribunalul Constanţa a admis  acţiunea formulată de reclamanta [...], în 
contradictoriu cu pârâta  [...] – Filiala Interjudeţeană Constanţa – Tulcea. 
 A anulat decizia nr. 1/05-08-2014 şi repune părţile in situaţia anterioară emiterii actului de 
concediere, respectiv reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii. 
 A obligat pârâta să plătească reclamantei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate 
şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, începând cu data 
concedierii şi pană la data reintegrării efective. 
 A respins ca nefondată  cererea reclamantei pentru obligarea pârâtei  la plata de cheltuieli 
de judecată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Cu nr. 5/01.05.2009 a fost înregistrat contractul individual de muncă încheiat intre [...] – 
FILIALA INTERJUDETEANA CONSTANTA - TULCEA, in calitate de angajator, şi [...], in 
calitate de salariat. S-a stabilit că durata contractului individual de muncă este pentru o perioadă 
nedeterminată, începând cu data de  01.05.2009, pe funcţia de  referent cultural sportiv. 
 La data de 04.07.2014, pârâta emite notificarea nr. 110, prin care aduce la cunoştinţa 
reclamantei [...] că, datorita lipsei acute a resurselor financiare, postul ei va fi desfiinţat in termen de 
20 de zile începând cu data de  07.07.2014.   
 Prin decizia nr. 1/05-08-2014 emisă de pârâta [...] – FILIALA INTERJUDETEANĂ 
CONSTANTA - TULCEA se dispune încetarea contractului individual de munca al reclamantei 
[...], începând cu data de  07.08.2014, in temeiul art. 65 alin. 1 CM. (art. 1).   
 In preambulul deciziei nr. 1/05-08-2014 se menţionează că aceasta este emisă având in 
vedere Hotărârea Comitetului Director, fără a se indica vreun număr sau vreo dată a emiterii 
acesteia. 
 Potrivit art.65 CM - (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 
reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă 
ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. 
         (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 
 Potrivit textului analizat, motivul concedierii nu este inerent persoanei salariatului, ci 
exterior acesteia. Nu mai este vorba de abateri disciplinare, de inaptitudine fizică sau psihică, ci de 
un fapt exterior lui: desfiinţarea locului de muncă care, evident, nu poate fi imputabilă în nici un 
mod salariatului afectat. 
 Art. 65 CM presupune existența unor dificultăţi economice şi diminuarea activităţii, 
transformări tehnologice, modernizarea, automatizarea proceselor de producţie, în toate cazurile 
impunându-se renunţarea la serviciile unor salariaţi, datorită desfiinţării locurilor de muncă.  
 Condiţia de legalitate impusă de lege este ca desfiinţarea locului de muncă să fie insă 
efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 
 Desfiinţarea este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura 
angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia ori în statul de funcţii. Pentru a se 
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constata dacă desfiinţarea a avut loc în mod efectiv, trebuie să fie cercetat statul de funcţii şi/sau 
organigrama unităţii.  

Cauza este reală când prezintă un caracter obiectiv, adică există în realitate cu adevărat şi nu 
o disimulează. Poate consta, după caz, în dificultăţi economice, reducerea cheltuielilor, creşterea 
eficienţei, a beneficiilor sau comasarea unor structuri ori compartimente, indiferent de persoana sau 
conduita salariatului. 

Este serioasă când se impune din necesităţi evidente privind îmbunătăţirea activităţii şi nu 
disimulează realitatea. Cauza serioasă este aceea care face imposibilă continuarea activităţii la un 
loc de muncă, fără pagube pentru angajator. 

Instanţa judecătorească este cea care apreciază caracterul real şi serios al motivelor invocate 
de angajator la concedierea salariatului, formându-şi convingerea pe baza probatoriilor susţinute de 
părţi. 

Caracterul efectiv, real şi serios al desfiinţării locului de muncă ocupat de salariat rezultă din 
următoarele documente: programul de restructurare şi reorganizare a societăţii; proiectul de 
concediere colectivă; tabelul nominal al personalului disponibilizat, organigramele şi statele de 
funcţii ale unităţii anterioare şi ulterioare concedieri. Măsura concedierii se justifică dacă se face 
dovada că efectiv a avut loc o reorganizare şi o restrângere reală, impusă de nevoile unităţii. 

In cauză, pârâta [...] – Filiala Interjudeţeană Constanţa - Tulcea nu a depus dovezi din care 
să rezulte necesitatea desfiinţării postului reclamantei, organigrama asociaţiei anterior şi ulterior 
concedierii, existenta unui program de reorganizare. 

Din probele administrate, instanţa a apreciat că încetarea  contractului de muncă al 
reclamantei   nu a avut la bază o reducere reală de personal şi nici nu a fost impusă de nevoile 
unităţii, in condiţiile in care  nu sunt indicate motivele care au impus o astfel de măsura. De 
asemenea, nu rezulta din decizie si din înscrisurile ataşate impactul desfiinţării postului asupra 
activităţii asociaţiei. 

Mai mult, coroborând dispoziţiile art.76 cu cele ale art.62 alin.3 şi art. 252 CM, care 
reglementează conţinutul obligatoriu al unei decizii de încetare a contractului individual de muncă, 
se constată, analizând decizia nr.1/05-08-2014, că aceasta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
lege. 

Astfel, in conţinutul deciziei nr. 1/05-08-2014 nu se regăsesc menţiunile obligatorii 
referitoare la motivele de fapt ale concedierii, durata preavizului. 

Menţiunile şi precizările pe care în mod obligatoriu trebuie să le conţină decizia de 
concediere au rolul, în primul rând, de a-l informa concret şi complet pe salariat cu privire la 
faptele, motivele şi temeiurile de drept pentru care încetează contractul individual de muncă, 
inclusiv cu privire la căile de atac şi termenele în care are dreptul să constate temeinicia şi 
legalitatea măsurilor dispuse din voinţa unilaterală a angajatorului. 

Motivarea in fapt a deciziei de concediere are ca scop şi posibilitatea verificării de către 
instanţă a caracterului real, efectiv şi serios al concedierii coroborând temeiurile invocate cu 
înscrisurile ce au stat la baza emiterii actului. Ori, in prezenta cauză, se constată că decizia nr. 1/05-
08-2014 nu cuprinde menţiuni cu privire la numărul şi data emiterii Hotărârii Comitetului Director, 
nu sunt precizate motivele concrete care au determinat concedierea : reorganizare, restructurare, 
dificultăţi de ordin economic, astfel încât este imposibil a exercita controlul judecătoresc şi a 
verifica legalitatea şi temeinicia concedierii. 

Pentru aceste motive, in temeiul art. 78 si art. 80 CM, instanţa a admis acţiunea formulată de 
reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta [...] – Filiala Interjudeţeană Constanţa - Tulcea  a anulat 
decizia nr. 1/05-08-2014  si a repus  părţile in situaţia anterioară emiterii actului de concediere, 
respectiv reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii, va obliga parata sa plătească 
reclamantei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate şi cu celelalte drepturi 
de care ar fi beneficiat reclamanta, începând cu data concedierii şi până la data reintegrării efective. 
 Instanţa a respins ca nefondată cererea reclamantei pentru obligarea pârâtei la plata de 
cheltuieli de judecată, având in vedere că nu a făcut dovada efectuării unor astfel de cheltuieli, 
conform art.452 NCPC. 
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 Împotriva acestei hotărâri în termen legal, a declarat apel pârâta [...] – Filiala 
Interjudeţeană Constanţa – Tulcea, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub 
următoarele aspecte: 
 Cu privire la reţinerea eronată a instanţei că încetarea contractului individual de muncă al 
intimatei reclamante nu a avut la bază o reducere reală de personal şi nici nu a fost impusă de 
nevoile unităţii, precizează că decizia nr.1 din 05.08.2014 de încetare a contractului de muncă a fost 
emisă în urma Hotărârii Consiliului Director şi consideră că este temeinică şi legală, ca urmare a 
desfiinţării locului de muncă al intimatei reclamante din lipsa acută de fonduri financiare, existând 
în fapt o cauză reală şi serioasă pentru care este de ajuns ca angajatorul să urmărească eficientizarea 
propriei activităţi, în scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane şi financiare, fiind 
atributul exclusiv al acestuia de a hotărî asupra modalităţii de organizare a activităţii. 

 Mai mult, împrejurarea că există o lipsă acută de fonduri care impunea luarea unor măsuri 
de reducerea cheltuielilor efectuate cu o parte din personalul angajat, reiese şi din faptul că, anterior 
încetării contractului de muncă al intimatei reclamante, prin Notificarea nr.110 din 04.07.2014 i s-a 
făcut cunoscut acesteia că „datorită lipsei acute a resurselor financiare, postul ei va fi desfiinţat în 
termen de 20 de zile, începând cu data de 7 iulie 2014”. 
 Instanţa de fond, tot în mod eronat, a interpretat că în decizia nr.1 din 05.08.2014 de încetare 
a contractului individual de muncă al intimatei reclamante, nu se regăsesc menţiunile obligatorii 
referitoare la motivele de fapt ale concedierii, durata preavizului, arătându-se că menţiunile şi 
precizările pe care în mod obligatoriu trebuie să le conţină decizia de concediere au rolul, în primul 
rând, de a-l informa concret şi complet pe salariat cu privire la faptele, motivele şi temeiurile de 
drept pentru care încetează contractul său individual de muncă. 
 Cu privire la acest aspect precizează că intimata reclamantă a fost informată, anterior 
comunicării deciziei de concediere, despre cauzele desfiinţării postului său, notificarea nr.110 din 
04.07.2014 în care s-a arătat că postul său urmează să fie desfiinţat, conţinând menţiuni referitoare 
la motivele de fapt ale concedierii individuale. 
 Consideră că motivarea întemeiată pe desfiinţarea postului, precum şi comunicarea 
argumentării mai amănunţite a măsurii prin notificarea de preaviz acordat intimatei reclamante, 
conduc la concluzia că aceasta a fost informată despre motivele concedierii. Argumentul desfiinţării 
postului este suficient întrucât pe baza acestuia se poate verifica dacă, în realitate, intenţia 
angajatorului a fost aceea de a-şi eficientiza activitatea, hotărârea fiind luată de organele de 
conducere în urma analizei activităţii din perioada anterioară. 
 Mai precizează că intimata reclamantă beneficiază în prezent de indemnizaţie de şomaj, deşi 
aceasta a solicitat anularea deciziei de concediere şi reintegrarea pe postul deţinut anterior 
concedierii, iar instanţa a admis acţiunea aşa cum a fost formulată, sentinţa pronunţată de instanţa 
de fond fiind definitivă şi executorie de drept. 
 Pentru toate aceste considerente solicită, în temeiul dispoziţiilor art.480 alin.3 Cod 
procedură civilă, admiterea apelului formulat, anularea sentinţei apelate, şi judecarea procesului cu 
evocarea fondului. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele motive: 
 Prin decizia nr.1/05.08.2014 emisă de pârâta [...] – Filiala Interjudeţeană Constanţa – Tulcea 
s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantei [...] începând cu data de 
07.08.2014 în temeiul art.65 alin.1 din codul muncii. 
 Potrivit art.76 alin.1 lit.a) din Codul muncii, decizia de concediere trebuie să conţină în mod 
obligatoriu motivele care determină concedierea. 
 De asemenea, prin art.62 alin.3 din codul muncii se prevede faptul că: „decizia se emite în 
scris şi sub sancţiunea nulităţii absolute trebuie să fie motivată în fapt şi în drept…”. 
 Prin decizia de concediere angajatorul a arătat că încetează contractul de muncă al salariatei, 
fără să motiveze în fapt care este motivul concedierii. 
 Deşi în preambulul deciziei nr.1/05.08.2014 se menţionează că aceasta este emisă având în 
vedere Hotărârea Comitetului Director, nu se indică numărul şi data emiterii acestei hotărâri. 
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 Reglementarea legală a condiţiilor de formă ale actului prin care angajatorul dispune 
încetarea contractului individual de muncă are ca scop prevenirea unor eventuale abuzuri ale 
angajatorului precum şi asigurarea unor elemente de verificare a legalităţii şi temeiniciei măsurii 
dispuse. 
 Motivarea deciziei de încetare a contractului individual de muncă este necesară atât pentru 
salariat, pentru ca în eventualitatea constatării măsurii să îşi poată formula apărări pertinente, cât şi 
pentru instanţă pentru a putea verifica caracterul real, efectiv şi serios al concedierii, coroborând 
temeiurile invocate cu înscrisurile care au stat la baza emiteri actului. 
 În conformitate cu prevederile art.79 din codul muncii, în caz de conflict de muncă 
angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt şi de drept decât cele prevăzute în 
decizia de concediere. 
 Simpla indicare a temeiului de drept al concedierii nu este suficientă din prisma dispoziţiilor 
art.76 din codul muncii care prevăd şi motivarea în fapt a deciziei, respectiv arătarea în concret a 
motivelor care au atras desfiinţarea postului ocupat de reclamantă. 
 Susţinerea apelantei că lipsa motivării poate fi complinită prin notificarea preavizului nu 
poate fi reţinută întrucât actul prin care încetează contractul individual de muncă şi care face 
obiectul contestaţiei este decizia de concediere. 
 Încălcarea dispoziţiilor legale invocate mai sus, referitoare la motivarea în fapt a deciziei de 
concediere atrage nulitatea absolută a deciziei. 
 Faptul că reclamanta beneficiază de indemnizaţie de şomaj nu are relevanţă din punct de 
vedere al legalităţii deciziei de concediere. 
 Decizia de încetare a contractului individual de muncă fiind lovită de nulitate absolută, nu se 
mai impune analizarea celorlalte motive de apel, referitoare la temeinicia deciziei. 
 Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art.480 al.1 Cod procedură civilă Curtea a 
respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 355/CM/23.06.2015 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
17. Contestaţie decizie prin care s-a dispus suspendarea contractului 

individual de muncă al contestatorului. Suspendarea contractului individual de 
muncă doar pe perioada cercetării disciplinare. 

 
Potrivit art. 52 alin.1 lit.a) din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat din 

iniţiativa angajatorului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii. 
Suspendarea contractului individual de muncă constituie o măsură temporară, putând fi dispusă de 

angajator pe durata cercetării disciplinare prealabile. 
Momentul de început al declanşării procedurii disciplinare poate fi momentul emiterii deciziei de 

numire al comisiei care va efectua cercetarea prealabilă, având în vedere că efectiv din acest moment 
persoana în cauză, respectiv comisia, declanşează acţiuni de verificare şi cercetare, sau orice alt moment 
ulterior, până la finalizarea procedurii cercetării disciplinare. 

 
Art. 52 alin.1 lit.a) din Codul muncii 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea, secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 

înregistrată sub nr. 2001/88/2014, reclamantul [...] a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr. 5 
din 30.09.2014, emisă de S.C. [...] S.R.L. Tulcea, solicitând anularea acesteia ca nelegală şi 
netemeinică, repunerea părţilor în situaţia anterioară, plata unor despăgubiri egale cu veniturile de 
care ar fi beneficiat, dacă nu ar fi fost emisă decizia contestată, cât şi plata cheltuielilor de judecată 
efectuate în cauză. 

În motivare, contestatorul a arătat că, la data de 01.10.2014, i-a fost comunicată decizia nr. 
5/30.09.2014, prin care s-a procedat la suspendarea contractului său individual de muncă, începând 
cu data de 01.10.2014, în temeiul art. 52 alin. 1 lit. a), pentru îndeplinirea procedurii de cercetare 
disciplinară.  
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Contestatorul a precizat că a obţinut şi calitatea de administrator al intimatei, până la data de 
27.08.2014, dată la care, prin Hotărârea AGA, a fost revocat din această funcţie. 

S-a subliniat că motivul pentru care angajatorul a luat această măsură este determinat de o 
aşa-zisă cercetare disciplinară prealabilă, despre care nu are cunoştinţă. 

A menţionat contestatorul că nici până la data introducerii acţiunii nu i-au fost comunicate 
faptele ce i se impută şi care ar putea avea caracterul unei abateri disciplinare, nefiind convocat în 
condiţiile art. 251 alin. 2 şi 4 din Codul Muncii. 

S-a învederat că, întrucât suspendarea are caracter temporar, angajatorul are obligaţia de a 
preciza, fără echivoc, cauza care determină suspendarea, data când începe şi când se termină, 
întrucât instituţia suspendării este unul dintre instrumentele prin care se asigură şi protecţia 
salariatului şi nu doar a intereselor angajatorului. 

În şedinţa publică din data de 19 ianuarie 2015 intimata a depus la dosar întâmpinare, prin 
care a solicitat respingerea contestaţiei şi obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecată. 

În esenţă, intimata a arătat prin întâmpinare că, prin Hotărârea A.G.A. a S.C. [...] S.R.L. din 
27.08.2014, au fost revocaţi administratorii societăţii, printre care şi reclamantul, fiind numit în 
funcţie de administrator [...]. 

Observând lipsa unor bunuri, cât şi folosirea bunurilor aparţinând societăţii, în interes 
personal, de către contestator, noul administrator al intimatei a dispus la data de 30.09.2014 
inventarierea patrimoniului S.C. [...] S.R.L., sens în care a şi fost numită o comisie de inventariere. 

S-a precizat că, pentru preîntâmpinarea unor acţiuni păgubitoare pentru societate sau a altor 
abateri disciplinare, s-a dispus cercetarea disciplinară a contestatorului şi suspendarea pentru 
perioada cercetării disciplinare prealabile, începând cu data de 01.10.2014, a contractului individual 
de muncă nr. 1 din 17.08.2011 pe care contestatorul îl avea încheiat cu intimata. 

A subliniat intimata că, în speţă, contestatorul a fost convocat la cercetarea disciplinară 
prealabilă la data de 29.10.2014, orele 12,00, ocazie cu care nu a putut justifica sau argumenta lipsa 
acestor bunuri din gestiune, astfel că, ulterior, prin decizia nr. 1/29.10.2014, acesta a fost sancţionat 
cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

S-a arătat că revocarea contestatorului din funcţia de administrator statutar al societăţii prin 
hotărârea AGA din 27.08.2014 nu poate echivala cu o desfacere a contractului individual de muncă 
în temeiul art. 61 lit. d) din Codul muncii întrucât, în prima situaţie, operează Legea nr. 31/1990 
republicată, iar în cea de-a doua, prevederile Codului muncii, în speţă contestatorul reclamând 
raporturi juridice eminamente de dreptul muncii. 

A învederat intimata că în Codul Muncii nu se stipulează că în cuprinsul deciziei trebuie 
menţionată expres data până la care este suspendat contractul de muncă şi nici despre forma expresă 
pe care trebuie să o îmbrace decizia de suspendare a raporturilor de muncă. 

Prin sentinţa civilă nr. 270 din data de 16 februarie 2015, Tribunalul Tulcea, în 
conformitate cu disp. art. 208 alin. 2 Cod proc. civilă, a constatat că intimata este decăzută din 
dreptul de a propune probe. 

A anulat contestaţia formulată de către contestatorul [...], în contradictoriu cu intimata 
S.C. [...] S.R.L. şi a anulat  decizia nr. 5 din 30.09.2014, emisă de S.C. [...] S.R.L. Tulcea, ca 
netemeinică şi nelegală, a dispus reintegrarea contestatorului în perioada 01.10.2014 – 28.10.2014 
şi a obligat intimata la plata către contestator a unor despăgubiri egale cu drepturile salariale de 
care ar fi beneficiat în perioada 01.10.2014 – 28.10.2014. 

Totodată, a obligat intimata la  plata către contestator a sumei de 800 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Conform prevederilor art. 208 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă, „Nedepunerea 

întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune 
probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel”. 

În speţă, intimata avea obligaţia să depună întâmpinarea în termen de 15 zile de la 
comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art. 165 din Codul de procedură civilă, 
aceasta înţelegând să o depună abia în şedinţa din data de 19 ianuarie 2015, aşadar cu mult peste 
termenul anterior precizat. 
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În consecinţă, conform prevederilor art. 208 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă, 
instanţa a constatat că intimata este decăzută din dreptul de a propune probe. 

S-a reţinut că, între părţi, s-au derulat raporturi de muncă în baza contractului individual de 
muncă nr. 1/17.08.2011, aşa după cum rezultă din raportul Revisal aflat n copie la dosarul cauzei. 

Prin decizia nr. 5/30.09.2014 emisă de intimată, s-a dispus ca, începând cu data de 
01.10.2014, să se suspende contractul individual de muncă al contestatorului, în temeiul art. 52 alin. 
1 din Codul muncii, pentru îndeplinirea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă. 

Pentru a se dispune de această manieră, în preambulul deciziei contestate au fost avute în 
vedere prevederile art. 49, coroborate cu art. 52 alin. 1  lit. a) din Codul muncii şi ale legislaţiei în 
vigoare, cât şi împrejurarea că, la data de 30.09.2014, s-a demarat procedura de cercetare 
disciplinară a contestatorului. 

Potrivit prevederilor art. 52 alin. 1 lit. a) din Codul muncii: 
„Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului, în 

următoarele situaţii: a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii”. 
Însă, angajatorul nu poate dispune suspendarea contractului individual de muncă al 

salariatului, decât în măsura în care aceasta se bazează pe criterii obiective, este dispusă cu bună-
credinţă şi este necesară pentru asigurarea cercetării prealabile corecte a abaterii săvârşite de 
salariat. 

Aşadar, suspendarea contractului individual de muncă în baza art. 52 alin. 1 lit. a) din Codul 
muncii poate fi dispusă strict pentru perioada în care angajatorul desfăşoară orice fel de formalităţi 
şi demersuri pentru analiza circumstanţelor care generează suspiciunea unei abateri disciplinare din 
partea salariatului. 

Or, momentul de început al declanşării procedurii cercetării disciplinare prealabile poate fi 
momentul emiterii deciziei de numire a comisiei care va efectua cercetarea disciplinară prealabilă 
(având în vedere că, efectiv şi practic, din acest moment persoana în cauză, respectiv comisia, 
declanşează acţiuni de verificare şi cercetare) sau orice alt moment ulterior, până la finalizarea 
procedurii cercetării disciplinare prealabile, suspendarea contractului individual de muncă putând fi 
dispusă de la data declanşării efective a cercetării disciplinare prealabile. 

În speţă, s-a observat însă că decizia de suspendare a contractului individual de muncă al 
contestatorului nr. 5 din 30.09.2014 a început să îşi producă efectele începând cu data de 
01.10.2014, iar cercetarea disciplinară prealabilă a acestuia s-a realizat (conform procesului-verbal 
aflat în copie la dosar), abia la data de 29.10.2014, aşadar abia peste 28 de zile de la data 
suspendării contractului de muncă, dispusă prin decizia contestată. 

Aşa fiind, instanţa reţinând dispoziţiile legale sus-citate şi faţă de considerentele mai sus 
expuse, a admis contestaţia, anulând decizia nr. 5/30.09.2014, emisă de S.C. [...] S.R.L. Tulcea, ca 
netemeinică şi nelegală. 

De asemenea, instanţa a dispus reintegrarea contestatorului în perioada 01.10.2014 – 
28.10.2014. 

A fost obligată intimata la plata către contestator a unor despăgubiri egale cu drepturile 
salariale de care ar fi beneficiat în perioada 01.10.2014 – 28.10.2014. 

Totodată, a fost obligată intimata la plata către contestator a sumei de 800 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Împotriva sentinţei civile nr. 270 din 16 februarie 2015, pronunţată de Tribunalul Tulcea, 
în termen legal a declarat apel pârâta  S.C. „[...]” S.R.L., solicitând admiterea apelului, 
modificarea în tot a sentinţei apelate, iar pe fondul cauzei, respingerea acţiunii reclamantului ca 
neîntemeiată, cu obligarea contestatorului la plata tuturor cheltuielilor de judecată, pentru 
următoarele motive:  

În mod greşit instanţa de fond a considerat ca acţiunea este întemeiată atâta timp cât, potrivit 
ari. 52 alin 1 lit. a) din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat din 
iniţiativa angajatorului pe durata cercetării disciplinare prealabile. 

Codul Muncii nu menţionează o formă expresă pe care trebuie să o îmbrace decizia de 
suspendare a raporturilor de muncă, astfel că Decizia nr. 5/30.09.2014 a fost emisă cu respectarea 



 

 108 

condiţiilor de valabilitate, conţinând toate menţiunile necesare şi suficiente pentru a produce efecte 
juridice. 

De asemenea, Codul Muncii nu stipulează că în cuprinsul deciziei trebuie menţionată expres 
data până la care este suspendat contractul de muncă, însă, cum perioada suspendării contractului 
individul de muncă pentru cercetare disciplinară nu poate fi mai mare de 30 de zile, iar cercetarea 
disciplinară soldată cu aplicarea sancţiunii disciplinare a salariatului [...] s-a finalizat la data de 
29.10.2014, suspendarea contractului individul de muncă operând din data de 01.10.2014, astfel 
cum menţionează Decizia nr. 5/30.09.2014, rezultă că şi această critică a reclamantului este 
neîntemeiată. 

Instanţa de fond a apreciat greşit că "decizia de suspendare  a contractului individual de 
muncă al contestatorului nr. 5 din 30.09.2014, a început să îşi producă efectele începând cu data de 
01.10.2014, iar cercetarea disciplinară prealabilă a acestuia s-a realizat abia la data de 29.10.2014, 
aşadar abia peste 28 de zile de la data suspendării contractului de munca, dispusă prin decizia 
contestată." 

Suspendarea a operat de la momentul începerii cercetării disciplinare, respectiv decizia prin 
care a fost desemnată persoana pentru efectuarea cercetării. 

Reclamantul susţine în mod neîntemeiat că suspendarea contractului de muncă s-ar fi 
realizat în sens de şicană la adresa acestuia. În realitate, suspendarea, iar ulterior concedierea 
reclamantului, au ca fundament abaterile disciplinare săvârşite de către acesta, iar invocarea 
aspectelor referitoare la litigiile descrise prin acţiune (având ca obiect drept societar - 
anulare/suspendare AGA) nu au nicio legătură cu prezenta cauza având ca obiect litigiu de muncă. 

Învederează că, urmare a abaterilor disciplinare constatate în data de 30.09.2014, 
reclamantul a fost înştiinţat despre efectuarea inventarierii, însă acesta a refuzat participarea şi 
îndeplinirea obligaţiilor sale legale şi de muncă, pe care le avea consemnate în fişa postului.  

Deşi reclamantul a fost înştiinţat despre efectuarea inventarierii, acesta a ignorat obligaţiile 
sale legale, sens în care a fost întocmită, special, o adresă privind predarea gestiunii, pe care 
reclamantul a semnat-o în mod deliberat abia în data de 01.10.2014 când, aflându-se în incinta 
societăţii, nu a mai putut refuza aducerea la cunoştinţă. De remarcat faptul că predarea gestiunii nu 
ar fi fost posibilă fără inventarierea acesteia. 

Astfel, deşi iniţial, în data de 30.09.2014 reclamantul a refuzat să ia cunoştinţa şi să-şi 
respecte obligaţiile privind efectuarea şi desfăşurarea inventarierii, la data de 01.10.2014 a semnat 
adresa prin care i  s-a pus în vedere predarea gestiunii şi cu toate acestea, deşi prezent, a refuzat să 
dea concursul şi să semneze procesul-verbal de predare-primire cu nr. de intrare [...]/02.10,2014, 
întocmit la 01.10.2014, cu toate că cel puţin 4 martori consemnaţi în cuprinsul actului atestă că 
acesta a refuzat semnarea. Tot în data de 01.10.2014 reclamantul semnează procesul-verbal de 
predare a sumei de 11.603 lei, actul fiind înregistrat la angajator sub nr. [...]/02.10.2014. 

De asemenea, cu ocazia cercetării disciplinare reclamantul a afirmat că bunurile constatate 
lipsă se află probabil în incinta fermei [...] şi întrebat dacă îşi cunoaşte atribuţiile reclamantul a 
afirmat ca nu ştie exact ce atribuţii are consemnate în fişa postului. 
 Faţă de toate aspectele prezentate mai sus, şi dovedite prin probatoriul administrat, rezultă 
că suspendarea contractului individual de muncă  a fost dispusă pentru cercetarea disciplinară 
asupra abaterilor săvârşite de către reclamant, fapte constatate la data de 30.09.2014, moment la 
care a fost emisă decizia de suspendare a contractului individul de muncă şi totodată, acesta 
reprezentând şi momentul la care a fost începută procedura de cercetare disciplinară prin 
desemnarea persoanei din partea angajatorului care va efectua aceasta procedură. 

De la momentul desemnării persoanei, 30.09.2014, şi până la data realizării cercetării 
disciplinare, 29.10.2014, s-au desfăşurat alte operaţiuni preparatorii şi necesare pentru lămurirea 
abaterii disciplinare săvârşite de către reclamant, de unde rezultă că suspendarea contractului 
individual de muncă a operat chiar de la demararea procedurii cercetării disciplinare şi nu cum 
greşit a apreciat instanţa de fond în sensul că momentul de început al cercetării disciplinare a 
intervenit după 28 de zile de la emiterea dispoziţiei de suspendare a raporturilor de muncă. 
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Intimatul reclamant [...] a formulat întâmpinare faţă de apelul pârâtei S.C. [...] S.R.L., 
solicitând respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei apelate ca temeinică şi legală, cu 
obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată, pentru următoarele considerente:  

Instanţa de fond a reţinut în mod corect că suspendarea contractului individual de muncă a 
intervenit anterior începerii cercetării disciplinare împotriva reclamantului, ceea ce atrage 
nelegalitatea Deciziei nr. 5/30.09.2014. 

În considerentele sentinţei apelate s-a reţinut că "suspendarea contractului individual de 
muncă în baza art. 52 alin. 1 lit. a Codul Muncii poate fi dispusă strict pentru perioada în care 
angajatorul desfăşoară orice fel de formalităţi şi demersuri pentru analiza circumstanţelor care 
generează suspiciunea unei abateri disciplinare din partea salariatului". 

Prin motivele de apel se pretinde că "suspendarea a operat de la momentul începerii 
cercetării disciplinare, respectiv decizia prin care a fost desemnată persoana pentru efectuarea 
cercetării". 

În legătură cu acest aspect, Tribunalul Tulcea, în mod corect, a reţinut că "momentul de 
început al declanşării procedurii cercetării disciplinare prealabile poate fi momentul emiterii 
deciziei de numire a comisiei care va efectua cercetarea disciplinara prealabila sau orice alt 
moment ulterior, până la finalizarea procedurii cercetării disciplinare, suspendarea contractului 
individual de muncă putând fi dispusă de la data declanşării efective a cercetării disciplinare". 

Prin urmare, chiar dacă de regulă momentul începerii cercetării disciplinare este cel al 
numirii comisiei care va efectua cercetarea, deoarece, aşa cum arată şi instanţa, "efectiv şi practic 
din acest moment persoana în cauză, respectiv comisia, declanşează acţiuni de verificare şi 
cercetare", nu este imperios necesar, iar legea nu dispune în acest sens, ca acesta să fie întotdeauna 
momentul începerii cercetării disciplinare, astfel cum se susţine prin motivele de apel. 

Instanţa a apreciat în mod corect, prin raportare la probele existente la dosar, că între 
momentul suspendării contractului şi cel al începerii şi efectuării cercetării disciplinare în mod real 
şi efectiv s-a scurs o durată mai mare de timp, ceea ce atrage nulitatea Deciziei nr. 5/30.09.2014. 

De asemenea, în mod corect prima instanţă a reţinut că "decizia de suspendare a început să 
îşi producă efectele începând cu data de 01.10.2014, iar cercetarea disciplinară prealabilă s-a 
realizat abia la data de 29.10.2014, aşadar abia la 28 de zile de la data suspendării contractului de 
muncă, dispusă prin decizia contestată". 

În condiţiile în care reclamantul a fost convocat la cercetarea disciplinară abia la data de 
28.10.2014, este evident că aceasta este prima măsură reală întreprinsă pentru a se stabili dacă a 
săvârşit sau nu faptele invocate de către [...], deci numai de la această dată s-ar fi putut dispune şi 
suspendarea contractului de muncă, astfel cum în mod corect a reţinut şi prima instanţă. 

Problema dedusă judecăţii şi soluţionată în mod corect de către Tribunalul Tulcea nu este 
aceea a finalizării cercetării disciplinare şi a adoptării unei decizii de către comisia de cercetare, 
astfel cum se acreditează prin motive de apel, ci este aceea a momentului la care a debutat în mod 
efectiv cercetarea disciplinară, dată de la care se putea dispune şi suspendarea contractului 
individual de muncă al contestatorului. 

În ceea ce priveşte termenul de finalizare a cercetării disciplinare, acesta este în mod clar 
stabilit de lege în sensul că perioada de la data emiterii deciziei de suspendare şi până în data 
efectuării cercetării disciplinare nu poate să depăşească maxim 30 zile. 

Se susţine prin motivele de apel că "de la momentul desemnării persoanei, 30.09.2014 şi 
până la data realizării cercetării disciplinare, 29.10,2014, s-au desfăşurat alte operaţiuni 
preparatorii şi necesare pentru lămurirea abaterii disciplinare săvârşite de reclamant". 

Nu se indică în motivele de apel şi nu s-a făcut nicio dovadă în faţa primei instanţe, şi nici 
odată cu depunerea apelului, a acestor activităţi pe care [...] susţine că le-ar fi efectuat anterior 
convocării reclamantului la cercetarea disciplinară. 

Instanţa de fond a avut în vedere raţiunea ilicită a emiterii Deciziei nr. 5/30.09.2014 de 
suspendare a contractului individual de muncă 

Învederează că, în mod concret, de la data de 01.10.2014 şi până în prezent, administrarea 
societăţii s-a realizat de către d1. [...], care a acţionat în interesul său personal, iar nu al societăţii, 
iar de la această dată reclamantul nu a mai avut niciun fel de acces în societate. 
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Prin Hotărârea AGA din 27.08.2014, cât şi prin Decizia nr. 5/30.09.2014, asociatul [...] 
autonumit şi administrator, nu a urmărit decât înlăturarea reclamantului de la conducerea societăţii 
şi exercitarea în mod exclusiv de către acesta a atribuţiilor de conducere, ceea ce îi permite chiar şi 
în prezent să dispună de patrimoniul societăţii şi să ia decizii cu privire la conducerea acesteia, chiar 
în dispreţul Sentinţei civile nr. 2107/19.11.2014. 

Nu există niciun fel de dovadă că reclamantul, în perioada în care a deţinut calitatea de 
administrator al societăţii şi cât a fost şi angajat în cadrul acesteia, respectiv de la data înfiinţării 
acesteia şi până în octombrie 2014, a periclitat activitatea sau patrimoniul acesteia. 

Atitudinea dlui [...] a fost una abuzivă şi de pe poziţii de forţă în condiţiile în care a dispus 
revocarea administratorului fără participarea celuilalt asociat la şedinţa din 27.08.2014. 

În aceeaşi manieră şi în concretizarea aceleiaşi atitudini, [...] a dispus şi suspendarea 
contractului de muncă prin Decizia nr. 5/30.09.2014 şi ulterior desfacerea acestuia prin Decizia nr. 
1/29.10.2014. 
 În mod corect, Tribunalul Tulcea a apreciat că "angajatorul nu poate dispune suspendarea 
contractului individual de muncă al salariatului, decât în măsura în care aceasta se bazează pe 
criterii obiective, este dispusă cu bună-credinţă şi este necesară pentru asigurarea cercetării 
prealabile corecte a abaterii săvârşite de salariat", iar aceste condiţii în mod evident nu sunt 
îndeplinite în raport cu Decizia nr. 5/30.09.2014. 

Reclamantul a avut atât calitate de administrator, cât şi de angajat al SC [...] SRL., iar 
raporturile sale de muncă au încetat prin Decizia nr. 5/29.10.2014. 

Acesta nu a refuzat să participe la inventariere şi nu a înregistrat lipsuri în 
gestiune. Nu se pot invoca lipsuri în gestiune în condiţiile în care la data de 22.05.2014 fusese 
efectuat inventarul societăţii şi nu se constatase lipsa niciunui bun din patrimoniul societăţii. 
 Urmează a se mai reţine că nu s-a făcut dovada încunoştiinţării reclamantului cu privire la 
efectuarea unui inventar şi nici nu a fost convocat în vederea participării la o asemenea inventariere, 
astfel cum se susţine prin motivele de apel. 

Această decizie de inventariere nu este semnată de către ceilalţi pretinşi membri ai Comisiei 
de luare la cunoştinţă şi nici nu poartă un număr de înregistrare în evidenţele apelantei. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a admis  apelul ca 
fondat pentru următoarele considerente: 

Prin decizia nr. 5/30.09.2014 emisă de intimată s-a dispus suspendarea contractului 
individual de muncă al contestatorului [...] începând cu data de 01.10.2014, în temeiul art. 52 alin.1, 
lit.a) din Codul muncii, pentru îndeplinirea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă. 

Potrivit art. 52 alin.1 lit.a) din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi 
suspendat din iniţiativa angajatorului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, în 
condiţiile legii. 

Suspendarea contractului individual de muncă constituie o măsură temporară, putând fi 
dispusă de angajator pe durata cercetării disciplinare prealabile. 

Normele instituite pentru suspendarea contractului individual de muncă nu impun pentru 
decizia de suspendare anumite condiţii de formă şi o anumită perioadă a suspendării şi, deci, a 
efectuării cercetării disciplinare. Ea va fi însă una necesară pentru ca angajatorul să afle toate 
aspectele în legătură cu fapta ce constituie abatere în legătură cu care este cercetat salariatul. 
Perioada de timp trebuie să fie una rezonabilă, astfel încât să nu-i fie creată salariatului o situaţie 
împovărătoare, adică lipsirea prelungită şi nejustificată de venituri salariale. 

Suspendarea contractului individual de muncă în baza art. 52 alin.1 lit.a) din Codul muncii 
poate fi dispusă pe perioada în care angajatorul desfăşoară orice fel de formalităţi şi demersuri 
pentru efectuarea cercetării disciplinare. 

Cercetarea prealabilă comportă mai multe etape: 
- emiterea deciziei de numire a comisiei care va efectua cercetarea disciplinară; 
- convocarea în scris a salariatului pentru efectuarea cercetării disciplinare ; 
- întrevederea, discuţia dintre comisie şi salariatul în cauză, 
- finalizarea cercetării printr-un proces-verbal care va fi înaintat angajatorului. 
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Prin decizia din 30.09.2014 emisă de angajator a fost desemnat domnul [...] pentru 
efectuarea cercetării disciplinare a contestatorului. 

Suspendarea contractului individual de muncă poate fi dispusă de la data declanşării efective 
a cercetării disciplinare prealabile. 

Momentul de început al declanşării procedurii disciplinare poate fi momentul emiterii 
deciziei de numire al comisiei care va efectua cercetarea prealabilă, având în vedere că efectiv din 
acest moment persoana în cauză, respectiv comisia, declanşează acţiuni de verificare şi cercetare, 
sau orice alt moment ulterior, până la finalizarea procedurii cercetării disciplinare. 

La data de 28.10.2014 contestatorul a fost convocat pentru data de 29.10.2014, orele 1200 în 
vederea desfăşurării cercetării disciplinare. 

La data de 29.10.2014 a fost întocmit procesul-verbal de finalizare a cercetării disciplinare şi 
la aceeaşi dată a fost emisă decizia de desfacere a contractului individual de muncă. 

În mod greşit prima instanţă a apreciat că cercetarea disciplinară s-a realizat abia la data de 
29.10.2014, raportându-se doar la procesul verbal întocmit cu ocazia finalizării cercetării 
disciplinare, neraportându-se la celelalte etape ale cercetării. 

Suspendarea contractului individual de muncă al contestatorului a durat doar pe perioada 
cercetării disciplinare, cu respectarea dispoziţiilor art. 52 alin.1 lit.a) din Codul muncii. 

Aspectele legate de revocarea ilegală din funcţia de administrator şi desfacerea abuzivă a 
contractului individual de muncă nu au legătură cu prezentul proces. 

Aceste aspecte au fost analizate în dosarele având ca obiect anularea Hotărârii A.G.A. şi 
anularea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă. 

De asemenea, susţinerile contestatorului că nu a refuzat să participe la inventariere şi nu a 
înregistrat lipsuri în gestiune sunt aspecte care ţin de legalitatea şi temeinicia deciziei de sancţionare 
disciplinară şi nu de legalitatea deciziei de suspendare a  contractului individual de muncă. 

În conformitate cu prevederile art. 52 alin.2 din Codul muncii în cazul în care se constată 
nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte în temeiul normelor 
şi principiilor răspunderii contractuale o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a 
fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin. 2 C.pr.civ., Curtea a admis 
apelul pârâtei şi a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul respingerii contestaţiei reclamantului ca 
nefondată. 

Decizia civilă nr. 396/CM/15.09.2015 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 

18. Contestaţie împotriva unei decizii de concediere. Tardivitate. Invocare 
din oficiu. 

 
Instanţa poate invoca din oficiu tardivitatea formulării unei contestaţii împotriva deciziei de 

concediere întrucât este vorba de un termen de exercitare a unui drept procedural, respectiv de a învesti 
instanţa cu o acţiune, privind deci legala sesizare a instanţei, nerespectarea acestuia fiind o chestiune de 
ordine publică. 

 
Art.180 şi următoarele Cod.pr.civ. 

CEDO - Cauza Nicolae Popa contra României 
 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea  sub nr. 142/88/2014 la data de 23.01.2014, 
contestatoarea [...] a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 8857/06.09.2013, emisă de 
Compania Naţională „[...]” S.A. Bucureşti, solicitând anularea acesteia, reintegrarea contestatoarei 
în funcţia deţinută anterior dispunerii concedierii, obligarea intimatei la plata drepturilor salariale 
începând cu data de 24.09.2013 şi până la reintegrarea efectivă, la plata sumei ce reprezintă plăţi 
compensatorii conform art. 4 din decizia de concediere şi acordarea de daune morale in cuantum de 
30.000 euro. 
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La data de 29.01.2014 contestatoarea a depus la dosarul cauzei precizări, prin care a 
învederat instanţei că există o serie de nereguli săvârşte de angajator pe timpul derulării relaţiilor 
contractuale. Astfel, s-a arătat că adeverinţa eliberata de angajator este defectuos întocmită, având 
în vedere că se precizează faptul ca in perioada 01.01.2011- 16.10.2013 vechimea în munca se 
probează cu această adeverinţă iar pe anul 2013, angajatorul nu a operat nimic in carnetul de munca. 

Se mai susţine că exista neconcordanță intre adeverinţa de muncă emisă și carnetul de 
muncă, in sensul că in adeverinţă se specifica faptul că ocupă funcţia de oficiant urban iar in 
carnetul de muncă, in aceeaşi perioadă, ocupă funcţia de factor stagiar urban.  

De asemenea, se menţionează că deciziile de delegare au fost emise după încheierea 
perioadei delegării şi că toate aceste decizii au fost semnate de [...], cu toate ca la data emiterii 
deciziilor, aceasta nu mai ocupa funcţia respectivă. 

Contestatoarea a anexat precizărilor formulate procesul-verbal de informare privind 
procedura medierii realizat conform art. 60 lit. e din Legea 192/2006 şi o serie de alte înscrisuri. 

La termenul de judecată din data de 23.04.2014 intimata a depus întâmpinare la dosarul 
cauzei prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca fiind netemeinică şi nelegală şi, pe cale de 
consecinţă, menţinerea Deciziei de concediere nr. 8857/06.09.2013. 

Prin sentinţa civilă nr. 1389/13.08.2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a admis excepţia 
tardivităţii formulării contestaţiei; s-a respins contestaţia formulată, având ca obiect contestaţie 
decizie de concediere, ca fiind tardiv formulată; s-a admis acţiunea în parte; s-a respins capătul de 
cerere privind obligarea intimatei la plata sumei de 30.000 euro, reprezentând daune morale, ca 
nefondat; a fost obligată intimata la plata către contestatoare a sumei reprezentând plăţi 
compensatorii, conform dispoziţiilor art. 4 din Decizia de concediere contestată nr. 
8857/06.09.2013, emisă de C.N. "[...]" S.A. Bucureşti. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Decizia nr. 8857/06.09.2013, emisă de Compania Naţională „[...]” S.A. Bucureşti, contestată 
în prezenta cauză, i-a fost comunicată contestatoarei, spre luare la cunoştinţă, la data de 17 
septembrie 2013, aceasta semnând în acest sens.  
 Conform prevederilor art. 252 alin. 5) din Codul Muncii: 
 „Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării”. 
 Instanţa are în vedere că, potrivit prevederilor art. 2550 din Codul civil: 
          „(1) Decăderea poate fi opusă de partea interesată în condiţiile art. 2513. 
  (2) Organul de jurisdicţie este obligat să invoce şi să aplice din oficiu termenul de decădere, 
indiferent dacă cel interesat îl pune sau nu îl pune în discuţie, cu excepţia cazului când acesta 
priveşte un drept de care părţile pot dispune în mod liber.” 
 In aceste condiţii, reţinând dispoziţiile legale anterior citate, instanţa, observând că, în speţă, 
contestatoarea a înţeles să conteste Decizia nr. 8857/06.09.2013, emisă de C.N. „[...]” şi comunicată 
acesteia la data de 17.09.2013, abia la data de 23 ianuarie 2014, urmează a admite excepţia 
tardivităţii formulării contestaţiei, respingând contestaţia ca fiind tardiv formulată. 
 Cât priveşte capătul de cerere privind obligarea intimatei la plata sumei de 30.000 euro cu 
titlu de daune morale, acesta urmează a fi respins ca nefondat, în condiţiile în care în cauză nu s-a 
făcut dovada că, prin măsura luată de intimată, respectiv prin concediere, i-au fost lezate 
contestatoarei onoarea, demnitatea, integritatea morală sau psihică. 
 In ceea ce priveşte capătul de cerere vizând obligarea intimatei la plata sumei reprezentând 
plăţi compensatorii, conform art. 4 din Decizia nr. 8857/06.09.2013, instanţa reţine următoarele: 
 Potrivit prevederilor art. 26.3 alin. 1 – 4 din Contractul Colectiv de Muncă 2008 – 2018 
modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 101/5252/29.08.2013 şi Actul adiţional nr. 101/3454 
din 07.06.2013. 
 „In condiţiile în care C.N.P.R. va dispune concedieri colective, salariaţii concediaţi cărora 
C.N.P.R. nu le poate oferi alte posturi, conform art. 26.1, sau pe posturile oferite nu poate asigura 
păstrarea salariului de bază şi salariaţii în cauză optează pentru concediere, vor beneficia de salarii 
compensatorii în funcţie de vechimea totală în sistemul poştal, după cum urmează:  

- între 1 – 5 ani, 3 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 
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- între 5 – 10 ani, 5 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 
- între 10 – 15 ani, 10 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 
- între 15 – 20 ani, 15 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 
- între 20 – 25 ani, 20 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 
- între 25 – 30 ani, 25 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 
- peste 30 de ani, 30 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 
Aşa fiind, având în vedere şi prevederile O.U.G. nr. 36/30.04.2013 privind aplicarea în 2013 

– 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, instanţa urmează a obliga intimata la plata 
către contestatoare a sumei reprezentând plăţi compensatorii, conform dispoziţiilor art. 4 din decizia 
de concediere contestată nr. 8857 din 06.09.2013, emisă de C.N. „[...]” S.A. Bucureşti. 

Împotriva acestei soluţii a formulat apel reclamanta. În motivarea apelului său, aceasta 
a arătat următoarele: prin întâmpinare nu a fost invocată excepţia tardivităţii contestaţiei, instanţa 
repunând cauza pe rol pentru a discuta această excepţie după administrarea probatoriului; a invocat 
dispoziţiile art.2550 din Codul civil întrucât termenul de 30 de zile în care se poate formula 
contestaţia este de decădere; în temeiul acestui articol, decăderea poate fi opusă de partea interesată 
în condiţiile art.2513 adică prin întâmpinare;  instanţa este obligată să invoce şi să aplice din oficiu 
termenul de decădere cu excepţia cazului când acesta priveşte un drept de care părţile pot dispune în 
mod liber; un contract de muncă între două părţi ocroteşte un interes privat nu un interes general 
pentru ca instanţa să îl invoce din oficiu; în cauză, raportat la prevederile art.2549 din Codul civil, 
pârâta a renunţat în mod tacit la dreptul de a invoca decăderea, ceea ce rezultă din aceea că nu a 
invocat excepţia prin întâmpinare sau al un moment ulterior; cu ocazia audierii martorilor, au fost 
evidenţiate nereguli grave săvârşite de angajator; referitor la daunele morale, arată că temeiul 
solicitării lor este art.6 al.2 teza finală din Codul Muncii; cum sarcina probei revine angajatorului, 
rezultă că în favoarea angajatului operează o prezumţie relativă în sensul producerii prejudiciului; 
concedierea abuzivă, prin care s-a urmărit înlăturarea salariatei din cadrul companiei este un act 
cauzator de prejudicii; se impune a fi analizat impactul pe care acest prejudiciu îl are asupra 
persoanei, impact care a fost dovedit cu martori; se invocă hotărârea pronunţată  de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în cauza Strungariu contra României. 

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului; în acest sens, a 
arătat că decizia de concediere a fost emisă cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi a fost 
comunicată reclamantei la data de 17.09.2013 în timp ce contestaţia a fost formulată abia la 
23.01.2013, cu depăşirea termenului legal de 30 de zile. 

Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod.pr.civ., Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 

În cauză, contrar susţinerilor apelantei, nu sunt incidente prevederile art.2513 şi 2550 din 
Codul civil întrucât aceste prevederi reglementează decăderea ca sancţiune de drept civil. 
 Se are în vedere că termenul de contestare a deciziei de concediere este un termen 
procedural, vizând legala sesizare a instanţei şi fiind supus prevederilor art.180 şi următoarele 
Cod.pr.civ.  
 Or, potrivit art.185 Cod.pr.civ. actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate iar 
partea este decăzută din exercitarea dreptului procesual. 
 Apelanta nu contestă faptul că a depăşit termenul de contestare a deciziei de concediere ci 
numai dreptul instanţei de a invoca din oficiu această neregularitate. 
 Or, având în vedere că este vorba de un termen de exercitare a unui drept procedural, 
respectiv de a învesti instanţa cu o acţiune, privind deci legala sesizare a instanţei, nerespectarea 
acestuia este o chestiune de ordine publică şi poate fi invocată din oficiu. 
 Astfel, prin decizia de inadmisibilitate pronunţată în 9 decembrie 2014, în cauza Nicolae 
Popa contra României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat principiul potrivit căruia 
„dreptul la un tribunal”, unul dintre aspectele căruia îl constituie dreptul de acces la o instanţă, nu 
este absolut şi este supus unor limitări, cum sunt şi termenele legale de formulare a unor acţiuni. În 
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cauză, Curtea a reţinut că limitarea în timp a dreptului de a formula o cerere adresată instanţei, cum 
este contestaţia formulată împotriva deciziei unilaterale de încetare a raporturilor de serviciu, are ca 
scop asigurarea bunei administrări a justiţiei. 
 În ceea ce priveşte cererea de acordare a daunelor morale, Curtea reţine că pretenţiile 
reclamantei se bazează pe susţinerea că, în cazul său, concedierea a fost nelegală. 
 Or, în condiţiile în care decizia de concediere nu este anulată şi nici nu s-a analizat 
legalitatea ei ca efect al constatării tardivităţii formulării contestaţiei, nu se poate reţine existenţa 
unei fapte ilicite a angajatorului. 
 De aceea, nu este necesar a se intra în cercetarea altor aspecte privind producerea unui 
prejudiciu moral reclamantei prin concediere, nefiind îndeplinită una dintre condiţiile esenţiale ale 
răspunderii angajatorului, motiv pentru care nici suplimentarea probatoriului cu privire la aceste 
aspecte nu era necesar.. 
 Situaţia reclamantei nu este în nici un mod similară cu cea reţinută de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în cauza Strungariu contra României. 
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art.480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 28/CM/22.01.2015 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
19. Contestaţie decizii de sancţionare. Temeinicia deciziilor de 

sancționare. Excepția prescripției dreptului de a aplica sancțiunea disciplinară. 
 

Prin deciziile de sancţionare disciplinară nr.294/28.02.2014 şi respectiv 295/28.02.2014 emise de 
pârâtă s-a dispus sancţionarea reclamanţilor cu reducerea salariului de bază pe o durată de 2 luni cu 5% în 
conformitate cu prevederile art.248 al.(1) lit.”c” din codul muncii. 

Apărarea reclamanţilor referitoare la volumul mare de lucru nu pot fi reţinute întrucât aceştia 
aveau posibilitatea să anunţe conducerea cu privire la acest lucru înaintea săvârşirii abaterilor, în vederea 
luării măsurilor administrative care se impuneau. 

Neprezentarea situaţiei reale din teren a condus la declararea proiectului ca fiind eligibil şi ulterior 
acesta a fost contractat în defavoarea altor proiecte rămase fără finanţare. 

Această situaţie putea fi evitată prin declararea neeligibilităţii respectivului proiect şi nu prin 
rezilierea ulterioară a contractului. 

Susţinerea reclamanţilor că ar fi existat şi alte motive de reziliere a contractului nu are relevanţă 
atât timp cât aceştia nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile de serviciu. 

În conformitate cu prevederile art.252 alin.1 Codul muncii angajatorul dispune aplicarea sancţiunii 
disciplinare printr-o decizie emisă în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă 
despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

Termenul de 6 luni curge de la un moment obiectiv, respectiv data săvârşirii abaterii disciplinare. În 
interiorul său angajatorul trebuie să ia la cunoştinţă de săvârşirea acestei abateri şi tot aici se va încadra şi 
termenul de 30 de zile. 

În cazul în care abaterea disciplinară are caracter continuu, termenul de aplicare a sancţiunii 
disciplinare trebuie calculat de la ultimul act de încălcare a obligaţiei de serviciu de către salariat. 

 
Art.252 alin.1 Codul muncii 

Art.248 alin.(1) lit.”c” din Codul muncii 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, la data de 28.03.2014, sub numărul 
2427/118/2014, reclamanţii [...] şi [...] au solicitat în contradictoriu cu pârâta Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, admiterea excepţiei prescrierii dreptului angajatorului de a aplica 
sancţiunea disciplinară, anularea Deciziei nr. 294/28.02.2014 şi a Deciziei nr. 295/28.02.2014, 
obligarea pârâtei la restituirea drepturilor salariale reţinute în baza deciziilor contestate, cu cheltuieli 
de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că deciziile contestate au fost emise cu încălcarea 
prevederilor art. 252 alin.1 din Codul Muncii, întrucât data la care ar fi fost săvârşita fapta de 
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neprezentare a situaţiei reale din teren o reprezintă data efectuării vizitei, respectiv data de 
13.08.2013, fără a avea vreo însemnătate din aceasta perspectivă, momentul la care au fost semnate 
actele încheiate ulterior efectuării verificării de către salariaţi. 

Pe fondul cauzei se arată că la data de 13.08.2013, reclamanţii s-au deplasat in Jud. Vrancea, 
Comuna [...], pentru a efectua verificarea in teren a proiectului privind renovarea sediului secundar 
al primăriei, anterior procedând la verificarea cheltuielilor ce se solicita prin cererea de finanţare. La 
data efectuării vizitei in teren, reclamanţii au identificat compartimentele si au făcut fotografii, cu 
aceasta ocazie constatând că există pereţi compartimentări interiori efectuaţi din b.c.a. netencuită in 
zona grupurilor sanitare și neexecutarea accesului la încăperi. 

Având în vedere faptul ca soluţia proiectantului a fost de recompartimentare a spatiilor 
cu pereţi uşori de rigips pe structura metalică, precum si împrejurarea ca beneficiarul nu a solicitat 
finanţare nici pentru demolarea acestora si nici pentru practicarea de goluri in zidărie pentru 
montarea tâmplăriei, reclamanţii au reţinut că solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate. 

In ceea ce priveşte pretinsa încălcare a punctelor 6 și 7 din metodologia de verificare pe 
teren, se învederează că, în mod corect, reclamanţii au reţinut îndeplinirea condiţiilor privind 
stadiul fizic, starea generală, gradul de uzura si existența concordanței cu expertiza tehnică, astfel 
încât declararea eligibilităţii cheltuielile solicitate de beneficiar s-a realizat cu respectarea 
procedurilor interne și cu respectarea tuturor obligaţiilor de serviciu. 

Reclamanţii precizează că fotografiile despre care se menţionează la punctul 7 din 
metodologie că ar fi obligatoriu de realizat, au fost efectuate in data de 13.08.2013 și ataşate la 
dosarul administrativ. Se mai susţine că fapta de a nu depune fotografiile cu interiorul clădirii, deşi 
acestea au fost realizate, nu poate fi considerată abatere disciplinara, constând in neîndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirea cu lipsa de profesionalism, câtă vreme pct. 7 din 
metodologie nu prevede că experţii sunt obligaţi să efectueze și să depună fotografiile 
compartimentării interioare. 

În drept au fost invocate prevederile Metodologiei de verificare pe teren, Metodologia 
pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea 
cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii, art. 252 alin.1, art.250, art.61 din Codul Muncii. 

Ulterior, reclamanţii au formulat o cerere de completare a acţiunii, prin care au solicitat 
obligarea pârâtei la plata stimulentelor lunare începând cu luna februarie 2014, potrivit art.2 din 
Metodologia de acordare a stimulentelor salariale prevăzute in Cap.16 - Operaţiuni de Asistență 
Tehnică din PNDR ce constituie anexa 4 la Regulamentul de Ordine Interioară. Se arată că 
drepturile băneşti ce se cuvin reclamanţilor in situaţia anulării deciziilor de sancţionare ca nelegale 
si netemeinice, cuprind atât diferenţele de salariu reţinute timp de 2 luni în baza deciziilor 
contestate, cât şi stimulentele salariale de la plata cărora au fost excluşi pe o perioadă de 12 luni 
datorita aplicării sancţiunilor disciplinare contestate în raport de prevederile art.3 alin.1 din anexa 4 
Regulamentul de Ordine Interioara. 

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii introductive și a 
cererii completatoare. În motivare se arată că prin Decizia nr. 294/28.02.2014 emisă de Directorul 
General al APDRP s-a dispus sancţionarea reclamantului [...] - consilier gr. IA la Serviciul 
Verificare Tehnică, cu reducerea salariului de bază pe o durată de 2 luni cu 5%, în conformitate cu 
prevederile art. 248 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, iar prin 
Decizia nr. 295/28.02.2014 emisă de Directorul General al APDRP s-a dispus sancţionarea 
reclamantului [...] - consilier gr. IA la Serviciul Verificare Tehnică, cu reducerea salariului de bază 
pe o durată de 2 luni cu 5%, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1), lit. c) Codul Muncii. 

Referitor la excepţia prescripţiei dreptului de a aplica sancţiunea disciplinară, în raport 
de dispoziţiile art. 252 alin. (1) C.muncii, se învederează că membrii Comisiei de cercetare 
disciplinară prealabilă au considerat că faptele au fost săvârşite de reclamanţi în mod repetat şi 
continuu, începând cu vizita pe teren din data de 13.08.2013 şi culminând prin întocmirea 
următoarelor documente ce reprezintă finalizarea eligibilităţii proiectului, respectiv: Fişa de 
verificare a criteriilor de eligibilitate din data de 28.08.2013, Raportul nr. 681/E23/29.08.2013 şi 
Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare - Partea III completată în data de 28.08.2013. Pentru 
aceste motive, se apreciază că excepţia invocată este neîntemeiată. 
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Pe fondul contestaţiilor se învederează că, raportat la susţinerile reclamanţilor, 
justificarea constând în faptul că s-au solicitat informaţii suplimentare la punctele 6, 9, 10 din fişa 
de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L, nu este sustenabilă, întrucât solicitarea de 
informaţii suplimentare a fost făcută în data de 12.08.2013, anterior vizitei pe teren, experţii putând 
face o nouă solicitare de informaţii suplimentare la vizita pe teren, după ce au constatat diferenţele 
privind compartimentarea interioară între situaţia existentă a clădirii prezentată în cererea de 
finanţare (planşe) şi în Pth+DDE şi situaţia regăsită în teren. 

Prin faptul că reclamanţii au considerat că se vor demola compartimentările cu zidărie 
din b.c.a netencuite existente, iar cheltuiala aferentă operaţiunii de demolare va fi suportata de 
beneficiar (cheltuială neeligibilă), aceştia au dat dovadă de superficialitate în efectuarea vizitei pe 
teren şi neîndeplinirea cu profesionalism şi responsabilitate a îndatoririlor de serviciu, completând 
documentele ce reprezintă finalizarea eligibilităţii proiectului. 

Se apreciază că neprezentarea situaţiei reale din teren, respectiv omisiunea de a 
menţiona în documentele întocmite de echipa compusă din reclamantul [...] şi reclamantul [...], 
consilieri, a situaţiei reale, a condus la declararea proiectului ca fiind eligibil şi ulterior acesta a fost 
contractat în defavoarea altor proiecte rămase fără finanţare prin PNDR 2007-2013. Această 
situaţie putea fi evitată prin declararea neeligibilităţii respectivului proiect şi nu prin rezilierea 
ulterioară a contractului, operaţiune mult mai greu de realizat şi cu consecinţe mult mai mari. 

Prin sentinţa civilă nr.2483 din data de 17 octombrie 2014, pronunţată în dosarul civil 
nr.2427/118/2014, Tribunalul Constanţa a respins  excepţia prescrierii dreptului angajatorului de a 
aplica sancţiunea disciplinară. 

A respins  contestaţia formulată de reclamanţii [...] şi [...], în contradictoriu cu pârâta 
Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale împotriva Deciziei nr.294/28.02.2014 şi a Deciziei 
nr.295/28.02.2014, ca nefondată.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Asupra excepţiei prescrierii dreptului angajatorului de a aplica sancţiunea disciplinară 
În soluţionarea excepţiei prescrierii dreptului de a aplica sancţiunea,  instanţa reţine că 

art.252 alin.1 Codul muncii reglementează două termene, respectiv unul de 30 de zile calendaristice 
- termen subiectiv - care curge de la data când angajatorul a luat la cunoştinţă despre faptă; precum 
şi unul de 6 luni – termen obiectiv - raportat la data săvârşirii abaterii disciplinare. 

Curgerea acestor termene are drept consecinţă prescrierea dreptului angajatorului de a-l 
sancţiona disciplinar pe salariatul vinovat. 

 Textul art.252 Codul muncii face referire la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 
abaterii disciplinare, adică data la care conducerea angajatorului a cunoscut ca salariatul sau a 
săvârşit o abatere disciplinara. Nu este posibil ca angajatorul să cunoască despre săvârşirea vreunei 
abateri de către salariaţii săi, înainte ca acesta să efectueze un control. Simplul fapt al dispunerii 
efectuării unui control nu duce la concluzia că angajatorul ştia de existența săvârşirii abaterilor 
disciplinare mai înainte de terminarea controlului. 

La calcularea termenului de 6 luni - raportat la data săvârşirii abaterii disciplinare, se reţine 
că prin deciziile de sancţionare s-a constatat că faptele au fost săvârşite în mod repetat şi continuu, 
începând cu vizita pe teren din data de 13.08.2013 şi culminând prin întocmirea documentelor ce 
reprezintă finalizarea eligibilităţii proiectului, respectiv fişele de verificare a criteriilor de 
eligibilitate din data de 28.08.2013.  

Termenul de 30 de zile curge de la data la care reprezentantul angajatorului persoană 
juridică abilitat să aplice sancţiuni a luat la cunoştinţă printr-o notă de constatare, referat (proces-
verbal), având dată certă, prin înregistrarea în registrul general al societăţii. 

În speţă, termenul de 30 de zile curge de la data raportului de control nr. 6978/28.02.2014, 
întocmit de directorul Direcţiei pentru gestionarea performanţelor profesionale şi recrutare. 

Având în vedere că sancţiunea disciplinară a fost aplicată de angajator cu respectarea 
termenului de 30 de zile, precum şi a termenului obiectiv de 6 luni, instanţa constată că la data 
emiterii deciziilor contestate (28.02.2014) nu era împlinit termenul de prescripţie a dreptului 
angajatorului de a aplica sancţiunea disciplinară. 

Având în vedere argumentele expuse, instanţa a respins  această excepţie. 
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Asupra fondului cauzei 
Prin Decizia nr. 294/28.02.2014, emisă de Directorul General al APDRP, s-a dispus 

sancţionarea reclamantului [...] - consilier gr. IA la Serviciul Verificare Tehnică, cu reducerea 
salariului de bază pe o durată de 2 luni cu 5%, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1), lit. c) 
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, iar prin Decizia nr.295/28.02.2014 s-a dispus 
sancţionarea reclamantului [...] - consilier gr. IA la Serviciul Verificare Tehnică, cu reducerea 
salariului de bază pe o durată de 2 luni cu 5%, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1), lit. c) 
Codul Muncii. 

Faptele reţinute de angajator sunt: 
1. - nu au fost semnalate în documentele întocmite de echipa formată din reclamanţii 

contestatori - Fişa de verificare a criteriilor de eligilitate E din data de 28.08.2013 şi Raportul nr. 
681/E23/29.08.2013 - ca urmare a vizitei pe teren din data de 13.08.2013, diferenţele privind 
compartimentarea interioară între situaţia existentă a clădirii prezentată în cererea de finanţare 
(planşe) şi situaţia regăsită în teren (neexecutare acces la încăperi, pereţi compartimentări 
interioare executaţi în plus faţă de cei prevăzuţi în planşe), diferenţe care existau şi anterior semnării 
contractului de finanţare, respectiv la momentul vizitei pe teren efectuată de experţii [...] şi [...], în 
scopul stabilirii eligibilităţii cererii de finanţare.  

2. - s-a omis anexarea la dosarul administrativ, respectiv la Raportul nr. 
681/E23/29.08.2013, a fotografiilor reprezentând interiorul clădirii, fotografii din care rezultă 
compartimentări (pereţi BCA) care, conform planşelor anexate cererii de finanţare, nu ar fi trebuit 
să existe la momentele controlului. 

Temeiul de drept al sancţionării reclamanţilor îl constituie Regulamentul Intern (Rl) al 
Agenţiei, fişa postului, Manualul de procedură pentru Autorizare Plăţi, Cod Manual M01 - 07, 
Versiunea 24 şi Manualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru 
proiecte de investiţii. 

Referitor la prima faptă reţinută prin deciziile de sancţionare, din analiza înscrisurilor depuse 
la dosarul cauzei se constată că potrivit Fişei de verificare pe teren E3.8 - pct. 6, experţii SVT aveau 
obligaţia de a verifica dacă „descrierile tehnice despre obiectul de investiţii pentru modernizări, 
renovări oferite în cadrul studiului de fezabilitate corespund realităţii şi sunt în concordanţă cu 
Expertiza tehnică de specialitate şi cu Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor". 

Din verificările efectuate de echipa de control DCA a rezultat faptul că diferenţele de 
compartimentare interioară dintre situaţia existentă a clădirii prezentată în cererea de finanţare 
(planşe) şi situaţia regăsită în teren în data de 28.01.2014, existau şi la data vizitei pe teren 
(13.08.2013), efectuată de experţii reclamanţi. 

Reclamanţii au susţinut că, din punct de vedere tehnic, pentru realizarea recompartimentării 
cu pereţi uşori de rigips au considerat că se vor demola compartimentările cu zidărie din BCA 
netencuite existente, iar întrucât nu s-a solicitat finanţare pentru demolarea acestora, cheltuiala 
aferentă operaţiunii de demolare va fi suportată de beneficiar (cheltuială neeligibilă). Şi în privinţa 
neexecutării acces la încăperi, practicarea de goluri în zidărie necesare montării tâmplăriei 
interioare, reclamanţii au susţinut că au considerat că întreaga cheltuiala aferentă va fi suportată de 
beneficiar (cheltuiala neeligibilă). Reclamanţii au mai susţinut că aceste cheltuieli nu produc efect 
asupra cheltuielilor eligibile solicitate pentru finanţare. 

Din analiza coroborată a înscrisurilor depuse, instanţa constată că la momentul efectuării 
verificărilor în teren, a proiectului privind renovarea sediului secundar al primăriei, la data de 
13.08.2013, reclamanţii au constatat diferenţe între descrierea tehnică din proiect şi situaţia regăsită 
în teren, diferenţe pe care nu le-au adus la cunoştinţă şefilor ierarhici, nu le-a specificat în nici un 
document elaborat ulterior acestei date, considerând că aceste cheltuieli, aferente lucrărilor 
executate în plus faţă de situaţia existentă a clădirii prezentată în cererea de finanţare, reprezintă 
cheltuieli neeligibile. Efectul acestei acţiuni a reclamanţilor a fost declararea proiectului ca fiind 
eligibil şi ulterior acesta a fost contractat, în defavoarea altor proiecte rămase fără finanţare. 

Apărările formulate de reclamanţi nu sunt întemeiate. Instanţa constată că angajatorul a  
înlăturat aceste apărări în mod corect şi motivat. Reclamanţii aveau posibilitatea de a solicita 
informaţii suplimentare şi la momentul vizitei efectuate în teren, când s-au constatat diferenţe între 
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situaţia existentă a clădirii şi cea prezentată în cererea de finanţare, iar simplele aprecieri personale 
cu privire la existenţa unor cheltuieli neeligibile reprezintă de fapt o recunoaştere a faptului că au 
întocmit documentele specifice fără a prezenta diferenţele constatate între descrierea tehnică din 
proiect şi situaţia regăsită în teren. 

Cu privire la cea de-a doua faptă reţinută prin deciziile de sancţionare, se constată că prin 
Raportul de control nr. 4731/11.02.2014 şi procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire 
a creanţelor bugetare nr. 5677/19.02.2014, se consemnează că membrii echipei de control nu au 
identificat fotografii cu interiorul clădirii la dosarul administrativ, interior asupra căruia urma să se 
intervină prin recompartimentare/realizare finisaje. Verificările au avut loc în perioada 02.12.2013 - 
19.02.2014. 

Situaţia de fapt este recunoscută şi de reclamanţi, care au susţinut în apărare că au omis să 
depună la dosarul administrativ al cererii de finanţare, fotografiile la care se face referire, datorită 
faptului că în aceeaşi dată, 28.08.2013, au avut şi alte dosare în lucru, apărare ce nu poate fi 
reţinută. Volumul mare de lucru nu poate justifica neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu, salariaţii 
având posibilitatea să aducă la cunoştinţa angajatorului această situaţie şi să solicite luarea unor 
măsuri. 

Conform dispoziţiilor din Regulamentul Intern, Manualul de procedură pentru Autorizare 
Plăţi şi Manualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte 
de investiţii, reclamanţii aveau obligaţia de a întocmi şi verifica documente cu caracter specific cu 
privire la situaţiile constatate pe teren, criteriile de eligibilitate, de a realiza fotografii document 
relevante pentru proiect, care trebuie ataşate fişei de verificare.  

Din analiza probelor administrate instanţa a constatat  că angajatorul a făcut dovada că 
reclamanţii nu şi-au îndeplinit aceste atribuţii şi responsabilităţi – existente şi în fişa postului. 

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, instanţa a constatat că reclamanţii se fac vinovaţi 
de săvârşirea faptelor constatate prin deciziile nr. 294/28.02.2014 şi nr.295/28.02.2014, iar 
sancţiunile disciplinare aplicate au fost stabilită în conformitate cu criteriile impuse prin dispoziţiile 
art.250 din Codul muncii. 

Pentru considerentele expuse, instanţa a apreciat  deciziile de sancţionare ca fiind legale si 
temeinice, astfel încât măsurile luate de angajator sunt justificate şi a respins  acţiunea ca fiind 
nefondată, precum şi celelalte cereri accesorii acestei contestaţii. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal au declarat apel reclamanţii [...] şi [...], pe 
care au criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 
 În mod greşit instanţa de fond a apreciat că faptele au fost săvârşite în mod repetat şi 
continuu, fără a avea în vedere că abaterile disciplinare reţinute în sarcina salariaţilor au fost 
săvârşite în data de 13.08.2013, când a avut loc verificarea în teren iar efectele presupusei faptei 
săvârşite nu au valoarea unor fapte cu caracter repetat şi continuu. 
 În egală măsură, în mod eronat instanţa de fond a analizat respectarea termenului de 
prescripţie de 30 de zile, câtă vreme, reclamanţii au invocat excepţia prescrierii dreptului 
angajatorului de a emite decizia de sancţionare pentru depăşirea termenului de 6 luni şi nu de 30 de 
zile. 
 În ceea ce priveşte temeinicia deciziilor de sancţionare, urmează să se constate că această 
apreciere a instanţei de fond se fundamentează doar pe susţinerile nedovedite ale apelantei – pârâte, 
fără a se analiza probatoriul administrat şi normativele invocate ca temei juridic al abaterilor 
disciplinare de către angajator. 
 Din analiza pct.6 din Manualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte şi investiţi rezultă că experţii au obligaţia de a verifica doar stadiul fizic – 
respectiv existenţa clădirii – starea generală şi gradul de uzură al renovării fără a include în această 
categorie de verificări şi aspectele de amănunt referitoare la compartimentarea şi materialele din 
care a fost realizat interiorul construcţiei. 
 Or, din documentele existente şi verificările efectuate de reclamanţi a rezultat că atât stadiul 
fizic, starea generală, cât şi gradul de uzură al renovării este în concordanţă cu expertiza tehnică şi 
studiul de fezabilitate, aspecte ce au fost menţionate de experţi la pct.6 din fişa de verificare în 
teren. 
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 Prin urmare, în lipsa unei reglementări exprese din care să rezulte obligaţia salariaţilor de a 
consemna şi aspectele ce privesc recompartimentarea şi materialele folosite în acest sens, acestea 
neavând nicio relevanţă din perspectiva studiului de fezabilitate, a stadiului lucrărilor şi a expertizei 
tehnice, în mod greşit instanţa de fond a reţinut că reclamanţii se fac vinovaţi de încălcarea unei 
obligaţii ce nu era prevăzută în manualul de procedură aplicabil în cauză şi care este invocat ca 
temei juridic al aplicării sancţiunilor disciplinare. 
 Tot în mod eronat, instanţa înlătură punctul de vedere al şefului ierarhic superior al 
reclamanţilor, care în raportul de cercetare arată că la verificarea în teren, experţii trebuie să 
identifice ceea ce este la faţa locului, pentru a stabili dacă proiectul poate fi implementat şi nu să 
stabilească la faţa locului dacă sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate. 
 Ca atare, verificările efectuate de experţi la faţa locului au ca obiectiv constatarea de către 
aceştia a posibilităţii de implementare a proiectului pentru care beneficiarul a solicitat finanţare şi 
nu determinarea condiţiilor de eligibilitate. 
 Acest aspect rezultă şi din concluziile raportului de verificare în teren (E.4.1.L) în care 
experţii arată că „informaţiile obţinute în urma verificării în teren pot permite stabilirea ulterioară a 
îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. 
 În egală măsură, instanţa de fond reţine că reclamanţii aveau obligaţia de a solicita 
informaţii suplimentare şi după efectuarea vizitei în teren, fără a indica textul de lege care instituie 
în sarcina reclamanţilor această obligaţie. 
 Din această perspectivă, învederează faptul că niciuna din procedurile de verificare 
aplicabile în cauză şi nici fişa postului nu prevede obligaţia experţilor de a solicita informaţii 
suplimentare după realizarea verificărilor în teren. 
 Dimpotrivă, în conformitate cu obligaţiile de serviciu asumate, experţii SVT sunt obligaţi să 
solicite informaţii suplimentare o singură dată, după parcurgerea etapei de verificare a 
documentaţiei existente la dosar – realizată la birou – şi anterior efectuării vizitei în teren. 
 Respectând această îndatorire de serviciu, reclamanţii au solicitat beneficiarului punctul de 
vedere al proiectantului privind execuţia construcţiei, devizele generale şi financiare aferente cererii 
de finanţare, bugetul indicativ al proiectului şi informaţii suplimentare privind descrierile tehnice 
oferite în cadrul studiului de fezabilitate, astfel cum rezultă din fişa E 3.4.L – pct.2-3 şi 5-16 de 
solicitare a informaţiilor suplimentare, întocmită în data de 12.08.2013. 
 La dosarul cauzei s-au depus antemăsurătoarea de deviz construcţii şi lista de cantităţi cu 
cantităţile de lucrări Deviz oferta 236000 din care rezultă că pentru respectarea soluţiei propusă de 
proiectant nu s-a solicitat finanţare, iar în această situaţie cheltuiala aferentă operaţiunii de demolare 
reprezintă cheltuiala neeligibilă ce urmează să fie suportată de beneficiar. Faţă de aceste înscrisuri, 
instanţa nu putea reţine că stabilirea cheltuielilor neeligibile reprezintă simple aprecieri personale 
ale reclamanţilor. 
 În egală măsură, învederează faptul că din considerentele sentinţei apelate nu rezultă care a 
fost îndatorirea de serviciu încălcată de reclamanţi, prin faptul că au considerat neeligibile la plată 
cheltuieli care nu au fost solicitate prin cererea de finanţare şi cum putea o astfel de constatare să 
influenţeze declararea celorlalte cheltuieli ca eligibile. 
 Instanţa a omis să analizeze dispoziţiile art.3.6. din metodologia pentru verificarea criteriilor 
de eligibilitate, care stabilesc că: „cheltuielile neeligibile, nu au nici un efect asupra declarării 
eligibilităţii cheltuielilor de finanţare solicitate de beneficiar, atâta timp cât aceste sume reprezintă 
maxim 10% din subtotalul cheltuielilor eligibile. 
 În aceste condiţii, indiferent de faptul că sumele necesare recompartimentării erau declarate 
eligibile sau nu, potrivit prevederilor mai sus enunţate, declararea cheltuielilor solicitate de 
beneficiar ca eligibile s-a realizat cu respectarea procedurilor de verificare de către reclamanţi. 
 În ceea ce priveşte efectul pe care l-a produs declararea proiectului ca fiind eligibil, urmează 
a se avea în vedere că, deşi prin întâmpinare, pârâta arată ca modalitate de îndeplinire a obligaţiilor 
de serviciu de care salariaţii nu au avut niciun fel de consecinţe, instanţa înlătură aceste susţineri, 
reţinând că declararea proiectului ca eligibil a condus la defavorizarea altor proiecte care astfel au 
rămas fără finanţare. 
 Din această perspectivă, învederează faptul că din procesul verbal de constatare a 
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neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare din data de 19.02.2014 rezultă că în cadrul dosarului 
de finanţare beneficiarul a prezentat documente nereale, încălcând pct.3 din formularul F prin care a 
declarat că: „toate informaţiile din cererea de finanţare şi din documentele anexate sunt corecte”, 
asumându-şi obligaţia „că în cazul în care nu respectă oricare dintre punctele prevăzute în 
declaraţie”, proiectul să devină neeligibil în baza criteriului „Eligibilitate a solicitantului” sau 
contractul să fie reziliat (pct.8 din formularul F). 
 Potrivit cap.2 pct.24 din Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii 322, versiunea 04, 
sunt neeligibile investiţiile care fac obiectul altor programe cu finanţare comunitară sau naţională, 
precum renovarea şi construcţia de şcoli, dispensare (…)”. 
 Faţă de reglementările mai sus enunţate prin înscrisurile la care a făcut referire anterior, s-a 
constatat că se impune rezilierea contractului, deoarece clădirea a avut de la început destinaţia de 
şcoală şi nu de sediu secundar de primărie (cum în mod fals a declarat solicitantul), astfel încât 
beneficiarul nu se putea înscrie legal la obţinerea finanţării unui astfel de proiect. 
 Prin urmare, rezilierea contractului era inevitabilă independent de faptul că reclamanţii şi-au 
îndeplinit sau nu corect obligaţiile de serviciu. 
 Potrivit Programului Naţional de Dezvoltare Rurală finanţat de Uniunea Europeană „sumele 
aferente proiectelor declarate neeligibile, pot fi realocate în cadrul aceleaşi măsuri sau la următorul 
Apel de Selecţie”. 
 Cum în speţă, nu s-a deschis o nouă sesiune  pentru măsura 322 iar în sesiunea în care 
primăria [...] a fost selectată de GAL nu au existat alte proiecte retrase, eligibile neselectate sau 
proiecte neeligibile, realocarea acestor sume nu a putut opera. 
 În mod greşit instanţa de fond a reţinut că prin nedepunerea fotografiilor la dosarul 
administrativ, reclamanţii şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, întrucât: 
  Pct.7 din metodologie prevede că „experţii trebuie să realizeze în mod obligatoriu utilajele 
pentru care trebuie să aibă autorizaţie de mediu. Doar aceste fotografii sunt obligatoriu de făcut şi 
trebuie ataşate fişei de verificare pe teren E 3.8”. 
 Fotografiile despre care se menţionează la acest punct a fi obligatoriu de realizat au fost nu 
doar efectuate în data de 13.08.2013, ci şi ataşate la dosarul administrativ. 
 În egală măsură la data de 13.08.2013 când s-a efectuat verificarea în teren, experţii au 
fotografiat şi interiorul clădirii, deşi nu erau obligaţi, însă pentru că în acea zi au efectuat două 
verificări în teren, au omis să depună la dosar şi fotografiile privind compartimentarea interioară. 
 Aşadar, în condiţiile în care prin metodologia de verificare în teren s-a prevăzut în mod 
expres şi limitativ, care sunt fotografiile pe care experţii trebuie obligatoriu să le realizeze şi să le 
ataşeze la dosar iar în această enumerare nu se regăsesc şi fotografiile de interior, în sarcina 
reclamanţilor nu se putea reţine încălcarea nici unei obligaţii de serviciu. 
 Mai mult decât atât, în documentaţia depusă de către pârâtă (raportul comisiei de cercetare) 
se menţionează atât de şeful de serviciu al reclamanţilor, cât şi de directorul instituţiei angajatoare 
că această omisiune se datorează volumului mare de lucru. 
 Din această perspectivă au învederat faptul că la data de 13.08.2013 reclamanţii au efectuat 
2 verificări în teren, una în localitatea [...] iar cealaltă în localitatea [...], deşi potrivit procedurii de 
verificare în teren timpul alocat îndeplinirii acestei obligaţii era de 2 zile pentru fiecare solicitare. 

Faţă de cele arătate, urmează a se constata că apelanţii reclamanţi şi-au îndeplinit îndatoririle 
de serviciu astfel cum acestea au fost asumate şi prin urmare nu se putea reţine că aceştia se fac 
vinovaţi de săvârşirea vreunei fapte ilicite. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 

Referitor la excepţia prescripţiei dreptului de a aplica sancţiunea disciplinară: 
În conformitate cu prevederile art.252 al.1 Codul muncii angajatorul dispune aplicarea 

sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării 
la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii 
faptei. 
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Termenul de 6 luni curge de la un moment obiectiv, respectiv data săvârşirii abaterii 
disciplinare. În interiorul său angajatorul trebuie să ia la cunoştinţă de săvârşirea acestei abateri şi 
tot aici se va încadra şi termenul de 30 de zile. 

Raportat la fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate E 3.1.L. semnată în data de 
28.08.2013 de reclamanţi, şi data de 28.02.2014 (data aplicării sancţiunii disciplinare), termenul de 
6 luni pentru aplicarea sancţiuni disciplinare a fost respectat. 

Conform procedurii, finalizarea eligibilităţii proiectului se încheie prin completarea 
formularului E 3.1.L. – fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate. 

În cazul în care abaterea disciplinară are caracter continuu, termenul de aplicare a sancţiunii 
disciplinare trebuie calculat de la ultimul act de încălcare a obligaţiei de serviciu de către salariat. 

Referitor la temeinicia deciziilor de sancţionare disciplinară: 
Prin deciziile de sancţionare disciplinară nr.294/28.02.2014 şi respectiv 295/28.02.2014 

emise de pârâtă s-a dispus sancţionarea reclamanţilor cu reducerea salariului de bază pe o durată de 
2 luni cu 5% în conformitate cu prevederile art.248 al.(1) lit.”c” din codul muncii. 

Abaterile reţinute de angajator au fost: 
1. nu au fost semnalate în documentele întocmite de echipa formată din reclamanţi – fişa de 

verificare a criteriilor de eligibilitate E din data de 28.08.2013 şi Raportul nr.681/E 23/29.08.2013, 
ca urmare a vizitei din teren din data de 13.08.2013, diferenţele privind compartimentarea interioară 
între situaţia existentă a clădiri prezentată în cererea de finanţare (planşe) şi situaţia regăsită în teren 
(neexecutare acces la încăperi, pereţi – compartimentări interioare executaţi în plus faţă de cei 
prevăzuţi în planşe), diferenţe care existau şi anterior semnării contractului de finanţare, respectiv la 
momentul vizitei pe teren efectuată de experţii [...] şi [...], în scopul stabilirii cererii de finanţare. 

2. S-a omis anexarea la dosarul administrativ, respectiv la Raportul nr.681/E 23/29.08.2013 
a fotografiilor reprezentând interiorul clădirii, fotografii din care rezultă compartimentări (pereţi 
BCA) care, conform planşelor anexate cererii de finanţare, nu ar fi trebuit să existe la momentele 
controlului. 

Potrivit fişei de verificare pe teren E 3.8 – pct.6, experţii S.V.T. – avea obligaţia de a 
verifica dacă descrierile tehnice despre obiectul de investiţi pentru modernizări, renovări oferite în 
cadrul studiului de fezabilitate corespund realităţii şi sunt în concordanţă cu Expertiza tehnică de 
specialitate şi cu Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

În urma controlului efectuat de echipa de control DCA, s-a constatat existenţa unor diferenţe 
privind compartimentarea interioară între situaţia existentă a clădirii prezentată în cererea de 
finanţare şi situaţia regăsită în teren (neexecutare acces la încăperi, pereţi, compartimentări 
interioare, executaţi în plus). 

De asemenea, membrii echipei de control nu au identificat fotografii cu interiorul clădirii la 
dosarul administrativ. 

Din verificările efectuate de echipa de control DCA a rezultat faptul că diferenţele de 
compartimentare interioară existau şi la data vizitei pe teren (13.08.2013) efectuată de experţi 
S.V.T., aşa cum rezultă din fotografiile cu interiorul clădirii, transmise ulterior echipei de control de 
la DCA, nefiind depuse iniţial la dosarul administrativ. 

Descrierea tehnică din proiect nu corespundea cu realitatea existentă la faţa locului, iar 
experţii din cadrul S.V.T., respectiv reclamanţii deşi au constatat diferenţele nu le-au adus la 
cunoştinţa şefului de serviciu, nu le-au specificat în nici un document  întocmit ulterior vizitei pe 
teren, nu au luat nicio măsură, considerând că proiectul poate fi implementat. 

Conform manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare 
pentru proiecte de investiţi, punctul 6 din Metodologia de verificare pe teren: „dacă investiţia se 
referă la modernizarea, renovarea unei clădiri se verifică existenţa clădirii şi dacă clădirile existente 
propuse a fi modernizate sau renovate corespund cu specificaţiile din expertiza tehnică (stadiul 
fizic, starea fizică, gradul de uzură) cu cea descrisă în studiul de fezabilitate. 

Evident că verificarea dacă clădirea existentă propusă a fi modernizată sau renovată 
corespundea cu specificaţiile din expertiza tehnică presupunea ca reclamanţii să verifice şi 
recompartimentările interioare. 
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Conform punctului 7 al metodologiei de verificare pe teren din acelaşi manual de procedură 
experţii trebuiau să realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, căi de acces, 
utilaje, remiza unde depozitează utilajele pentru care trebuie să aibă autorizaţie de mediu). 

Acestea sunt obligatoriu de făcut şi vor fi ataşate Fişei de verificare pe teren E 3.8. 
Prin urmare, susţinerea reclamanţilor că nu aveau obligaţia efectuării acestor fotografii este 

nefondată. 
Aceste fotografii nu au fost ataşate la dosarul administrativ şi au fost depuse ulterior la 

solicitarea membrilor echipei de control. 
De altfel, susţinerile reclamanţilor sunt contradictorii. Deşi afirmă că nu aveau obligaţia să 

fotografieze şi interiorul clădirii, arată că totuşi au făcut aceste fotografii însă au omis să le depună 
la dosarul administrativ. 

La momentul constatării cu ocazia vizitei pe teren a diferenţelor existente între 
compartimentările interioare şi situaţia clădirii prezentată în cererea de finanţare reclamanţii 
trebuiau să ceară informaţii suplimentare beneficiarului, informaţiile solicitate anterior privind alte 
aspecte. 

Susţinerile reclamanţilor că sumele necesare pentru derulare şi compartimentarea 
corespunzătoare ar fi fost suportate de beneficiar şi le-au considerat neeligibile încadrându-se în 
procentul de 10% din totalul cheltuielilor eligibile sunt simple aprecieri personale ale reclamanţilor 
atât timp cât nu au cerut informaţii suplimentare. 

Apărarea reclamanţilor referitoare la volumul mare de lucru nu pot fi reţinute întrucât aceştia 
aveau posibilitatea să anunţe conducerea cu privire la acest lucru înaintea săvârşirii abaterilor, în 
vederea luării măsurilor administrative care se impuneau. 

Neprezentarea situaţiei reale din teren a condus la declararea proiectului ca fiind eligibil şi 
ulterior acesta a fost contractat în defavoarea altor proiecte rămase fără finanţare. 

Această situaţie putea fi evitată prin declararea neeligibilităţii respectivului proiect şi nu prin 
rezilierea ulterioară a contractului. 

Susţinerea reclamanţilor că ar fi existat şi alte motive de reziliere a contractului, nu are 
relevanţă atât timp cât aceştia nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile de serviciu. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art.480 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea a 
respins apelul ca nefondat.  

Decizia civilă nr. 325/CM/03.06.2015 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
20. Imposibilitatea obligării pârâtei de a elibera o adeverință din care să 

reiasă veniturile de care a beneficiat reclamantul pe toată perioada angajării. 
Lipsa unor înscrisuri doveditoare. 

 
Deoarece societatea angajatoare a avut foarte multe unităţi şi subunităţi cu gestiune economică 

proprie, astfel că nu s-au predat documentele cu valoare arhivistică întreprinderii „mamă”. 
Obligaţia societăţii pârâte să îi elibereze reclamantului o adeverinţă privind veniturile încasate în 

perioada 02.07.1977 - 10.07.1992 este o obligaţie imposibil de executat pentru întreaga perioadă, deoarece 
din arhiva cu valoare practică rămasă de la antecesoarea sa lipseşte o mare parte, iar pentru perioada din 
care există aceasta este incompletă. 

În lipsa unor înscrisuri doveditoare, angajatorul sau deţinătorul fondului arhivistic nu poate fi 
obligat să elibereze date care nu rezultă din documentele contabile de evidenţă primară sau din contractul 
individual de muncă ale fostului salariat. 

Pârâta nu poate fi obligată să ateste împrejurări referitoare la veniturile reclamantului, sporurile 
încasate de acesta, pe care nu le cunoaşte, deţinătorul fondului arhivistic neputând să îşi asume răspunderea 
pentru date care nu rezultă din evidenţele sale. 

 
Art. 40 alin. (2) lit. h) Codul muncii 
Art. 11 alin. 2 din Decretul 92/1976 

Art. 13 alin. 1 din Decretul nr. 92/1976 
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Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I 

civilă, sub nr.5224/118/2013, reclamantul [...] a solicitat obligarea pârâtei S.C. [...] S.A. ca instanţa 
să pronunţe o hotărâre prin care să se dispună obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinţe din 
care să reiasă veniturile nete şi brute de care reclamantul a beneficiat pe perioada angajării, 
respectiv pentru perioada 02.07.1977-10.07.1992. 

În fapt, reclamantul a învederat că pentru munca sa a încasat o remuneraţie, fiind îndreptăţit 
la eliberarea adeverinţei solicitate, faţă de prevederile cap. V din O.U.G. nr. 4/2005. 

Reclamantul susţine că O.U.G. nr. 4/2005 recunoaşte posibilitatea valorificării unor venituri, 
în măsura în care s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale. 

Reclamantul a mai arătat că pentru perioada în care arhiva este lipsă sau incompletă urmează 
a se avea în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 şi ale O.U.G. nr. 37/2011, care prevăd obligaţia de 
păstrare a statelor de plată timp de 50 de ani. 

În drept, s-au invocat art. 154 şi 155 din C. Muncii, Decretul-Lege nr. 68/1990, Legea nr. 
57/1974, O.U.G. nr. 4/2005, Legea nr. 263/2010, Decret 389/1972. 

În apărare, pârâta S.C. [...] S.A. a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat admiterea 
în parte a acţiunii, în sensul ca societatea să fie obligată la eliberarea adeverinţei numai în măsura în 
care există în arhivă statele de plată corespunzătoare. 

 Pe fond, pârâta susţine că reclamantul a prestat activitate la mai multe unităţi şi subunităţi 
ale Centralei [...]: [...], [...], [...]-[...], [...], [...]. 

Pârâta susţine că la data înfiinţării a conservat arhiva fostei [...], însă pe parcurs a constatat 
că cea mai mare parte a statelor de plată lipsesc. 

Situaţia a fost urmarea faptului că fosta [...] a avut foarte multe unităţi şi subunităţi (secţii, 
filiale, uzine) cu gestiune economică proprie, amplasate inclusiv pe teritoriul ţării, care de-a lungul 
timpului au fost reorganizate de mai multe ori. 

La înfiinţarea în anul 1991 a societăţii pârâte, aceste subunităţi fără personalitate juridică nu 
au predat documentele cu valoare arhivistică, motiv pentru care s-a constatat că arhiva este 
incompletă. 

În urma verificărilor efectuate, s-a aflat că statele de plată erau întocmite pe baza 
documentelor lunare denumite "foi de lucru", cu termen de păstrare 5 ani, spre deosebire de statele 
de plată, care au termen de păstrare 50 de ani. Aceste foi de lucru se întocmeau de fiecare subunitate 
până la cel mai mic nivel. 

Pârâta a învederat că a solicitat şi sprijinul I.T.M. Constanţa pentru a găsi soluţii la situaţia 
creată, iar imposibilitatea eliberării adeverinţei este rezultatul apariţiei unei cauze străine, ce nu 
poate fi imputată societăţii. 

Pentru termenul de judecată din data de 25.11.2013, pârâta S.C. [...] S.A. a depus o 
precizare, prin care a învederat că, în lipsa unor înscrisuri doveditoare care să fi fost întocmite de 
fosta [...], societatea nu mai poate întocmi înscrisuri referitoare la perioadele anterioare care să stea 
la baza unei adeverinţe de venituri. Pârâta a învederat că şi-a îndeplinit obligaţia legală cu privire la 
perioadele pentru care deţine arhivă, în vreme ce pentru restul perioadei acţiunea trebuie respinsă ca 
nefondată. 

Prin sentinţa civilă nr.4520 din data de 5 decembrie 2014, pronunţată în dosarul civil 
nr.5224/118/2013, Tribunalul Constanţa a  respins ca rămasă fără obiect acţiunea privind 
eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă veniturile nete şi brute de care reclamantul a 
beneficiat pe perioada ianuarie 1979 - februarie 1985. 
 A respins acţiunea formulată de reclamantul [...], in contradictoriu cu pârâta S.C. [...] SA., 
ca nefondată acţiunea privind eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă veniturile nete şi brute de 
care reclamantul a beneficiat pe perioada martie 1985 - iulie 1992. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamantul a sesizat instanţa cu o acţiune având ca obiect obligarea pârâtei la emiterea unei 

adeverinţe din care să reiasă veniturile nete şi brute de care a beneficiat pe perioada angajării, 
respectiv pe perioada 02.07.1977-10.07.1992. 
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Interesul formulării acţiunii este unul legitim, reclamantul fiind îndreptăţit să valorifice la 
casa teritorială de pensii orice perioadă contributivă, care să aibă ca finalitate stabilirea în mod just 
a întinderii drepturilor sale de pensie. 

Conform disp. art. 40 alin. (2) lit. h) Codul muncii, reclamantul are dreptul de a se adresa 
angajatorului său pentru a i se elibera adeverinţă privind activitatea desfăşurată, iar angajatorul are 
obligaţia de a elibera la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. 

Ca regulă generală, obligaţia emiterii adeverinţei revine angajatorului sau deţinătorului 
arhivei. Corelativ, este dreptul salariatului sau al fostului salariat să îi fie comunicate date despre 
activitatea sa prestată şi despre toate condiţiile şi sporurile de care a beneficiat în timpul muncii 
prestate.   

Eliberarea unei adeverinţe este necesară la calcularea drepturilor de pensie, deoarece 
sporurile de care un salariat a beneficiat nu sunt menţionate în carnetul de muncă al acestuia, iar 
pentru a putea fi avute în vedere la calcularea drepturilor de pensie este necesară prezentarea unei 
adeverinţe în original la Casa judeţeană de pensii în care să fie evidenţiate sporurile respective (pct. 
VI din anexa la O.U.G. nr. 4/2005). 

Pârâta a învederat că este succesor al fostei [...] şi nu deţine o arhivă cu valoare practică 
completă, deoarece această ultimă societate a avut foarte multe unităţi şi subunităţi cu gestiune 
economică proprie, astfel că nu s-au predat documentele cu valoare arhivistică întreprinderii 
"mamă". 

Pârâta a mai învederat că o altă dificultate a fost generată de împrejurarea că în perioada 
respectivă statele de plată au fost întocmite având la bază documentele lunare denumite "foi de 
lucru" cu termen de păstrare de numai 5 ani.  

Experiza contabilă propusă de reclamant pentru reconstituirea veniturilor nete şi brute nu 
poate aduce lămuriri instanţei, întrucât are la bază premisa că statele de plată au timp de păstrare de 
50 de ani, în condiţiile în care, în fapt, la baza întocmirii acestora au stat foile de lucru cu termen de 
păstrare de numai 5 ani.  

Instanţa a reţinut că reclamantului i s-a eliberat în cursul judecăţii adeverinţa nr. 
1335/08.10.2013 care conţine cuantumul salariilor brute realizate de reclamant în perioadele pentru 
care în arhiva societăţii s-au găsit state de plată. 

S.C. [...] S.A. a fost înfiinţată prin H.G. nr. 80/1991 privind înfiinţarea unor societăţi 
comerciale pe acţiuni din sectorul construcţiilor, comunicaţiilor şi hidrotehnice, cu această ocazie 
încetând activitatea CAGCH Constanţa - IUGC. 

În condiţiile în care o parte a arhivei este lipsă, obligaţia pârâtei se reduce exclusiv la a 
atesta existenţa unor date ce rezultă din fondul arhivistic deţinut, ceea ce s-a şi întâmplat în cauză.  

Societatea pârâtă nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru modalitatea în care înainte de anul 
1989 unităţile şi subunităţile din cadrul fostei [...] ţineau evidenţa datelor care ulterior erau preluate 
în statele de plată. 

De altfel, cu privire la perioadele de timp pentru care în arhiva societăţii s-au găsit state de 
plată, pârâta şi-a îndeplinit obligaţia de a elibera adeverinţă în acest sens. 

Instanţa a respins în consecinţă ca rămasă fără obiect acţiunea privind eliberarea unei 
adeverinţe din care să reiasă veniturile nete şi brute de care reclamantul a beneficiat pe perioada 
ianuarie 1979 - februarie 1985. 

Neputând fi identificată o culpă a societăţii pârâte în ceea ce priveşte modalitatea de 
întocmire şi păstrare a statelor de plată care nu se regăsesc în arhiva existentă, instanţa a respins 
acţiunea ca nefondată pe capătul de cerere privind eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă 
veniturile nete şi brute de care reclamantul a beneficiat pe perioada martie 1985 - iulie 1992. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat apel reclamantul [...], pe care a 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 
 Apelantul a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtei SC [...] SA, prin care a 
solicitat obligarea acesteia la eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă veniturile nete şi venituri 
brute de care a beneficiat pe toată perioada angajării sale, respectiv pentru perioada 02.07.1977 - 
10.07.1992. 
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Consideră că lucrarea de expertiză propusă prin cererea de chemare în judecată şi conform 
obiectivelor depuse, sunt de natură a aduce lămuriri asupra situaţiei deoarece:  

Art. 11 alin. 2 din Decretul 92/1976 prevede modalitatea în care se efectuează înregistrările 
în carnetul de muncă: 

„Actele pe baza cărora se fac înscrieri în carnet, privind activitatea desfăşurată, vor 
cuprinde: denumirea unităţii şi perioada în care  s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de 
încetare a raportului de muncă, precum şi precizarea modului de încadrare – pe durată 
nedeterminată sau determinată, prin transfer în interesul serviciului sau la cerere -, în toate 
cazurile cu menţionarea temeiurilor legale pe baza cărora a avut loc încadrarea, modificarea sau 
încetarea contractului de muncă; de asemenea, în acte se vor menţiona şi funcţia, meseria sau 
specialitatea exercitată, retribuţia tarifară de încadrare, precum şi alte drepturi ce se includ în 
aceasta şi, după caz, locurile de muncă cu condiţii deosebite care au dreptul la încadrarea în 
grupele 1 şi 2 de muncă la pensie”. 

În continuare, legiuitorul a precizat în mod clar intenţia privind necesitatea verificării de 
către fiecare salariat, respectiv de către instanţă, în cadrul art. 13 alin. 1 din Decretul nr. 92/1976: 

„Actele originale pe baza cărora se fac înscrieri în carnetul de muncă şi vizate de către 
jurisconsultul care asigură asistenţa juridică a unităţii sau de o altă persoană cu pregătire 
corespunzătoare, delegată pentru acestea de conducerea unităţii. Actele originale de studii şi 
calificare, certificatele de stare civilă şi secretul militar nu se vizează”. 

În conformitate cu dispoziţiile Ordinului 136/1976 privind metodologia de întocmite, 
completare, înregistrare şi evidenţă a carnetului de muncă rezultă cu certitudine că nu sunt înscrise 
în carnetul de muncă: orele suplimentare, salariul brut, compensaţii, ore efectuate pe timp de 
noapte, sporurile nu sunt evidenţiate etc. 

Acestea se regăsesc în statele de plată aflate în posesia angajatorului şi care are obligaţia, 
conform art. 13 din Decretul nr. 92/1976 şi cele ale art. 272 Codul muncii  pentru a le preda pentru 
verificare, atât angajatului, cât şi instanţelor de judecată. 

Evidenţierea perioadelor ce se încadrează în grupele I şi II pentru pensie se face cu 
precizarea locului de muncă, a grupei de muncă şi a punctului din tabelul anexă la ordinul 
ministrului muncii şi ministrului sănătăţii, la care figurează acest loc şi cu precizarea timpului, cât şi 
cel în cauză se află în această unitate, în raport cu programul de muncă. Când se produc schimbări 
ale locului de muncă, în cadrul aceleiaşi grupe sau de la o grupă de muncă la alta, se fac înscrieri 
corespunzătoare situaţiei nou create. 

Mai mult, aşa cum a menţionat şi în cadrul obiectivelor propuse angajatorul sau deţinătorul 
legal al arhivei unităţii angajatoare are obligaţia de a păstra documentele financiar contabile pe baza 
cărora a fost atribuit. 

De asemenea, se prevede de legiuitor şi obligaţia angajatorului de a reconstitui documentele 
financiar contabile în termen de 30 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau distrugerii 
înscrisurilor necesare. 

Este prevăzută şi o excepţie şi anume forţa majoră caz în care documentele urmează a fi 
reconstituite în termen de 60 zile de la data constatării. 

Astfel, în situaţia de faţă, a sesizat deţinătorul legal al arhivei în anul 2012, iar până în 
prezent acesta nu a efectuat niciun demers în reconstituirea documentelor sus-menţionate, mai mult 
s-a limitat la a oferi numai un răspuns că nu se pot elibera înscrisurile solicitate de apelant datorită 
lipsei arhivei. 

Reţinerea instanţei de fond cu privire la faptul că societatea ce a preluat arhiva angajatorului 
nu poate fi făcută răspunzătoare este în contradicţie cu prevederile legale sus-menţionate, 
deţinătorul arhivei având obligaţia de a reconstitui înscrisurile financiar contabile. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 

Prin cererea formulată reclamantul [...] a solicitat obligarea pârâtei SC [...] SA la eliberarea 
unei adeverinţe din care să reiasă veniturile nete şi brute de care a beneficiat pe toată perioada 
angajării, respectiv pentru perioada 02.07.1977-10.07.1992. 
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Pârâta i-a eliberat reclamantului adeverinţa nr. 1335/08.10.2013 din care rezultă veniturile 
brute încasate de reclamant în perioada 1979-1985, pentru care în arhiva societăţii s-au găsit state de 
plată. 

S.C. [...] S.A. a fost înfiinţată prin HG nr. 80/1991 privind înfiinţarea unor societăţi 
comerciale pe acţiuni din sectorul construcţiilor, comunicaţiilor şi hidrotehnice, cu această ocazie 
încetând activitatea CUGC. 

Pârâta a învederat că este succesor al fostei [...] şi nu deţine o arhivă cu valoare practică 
completă. 

Deoarece această societate a avut foarte multe unităţi şi subunităţi cu gestiune economică 
proprie, astfel că nu s-au predat documentele cu valoare arhivistică întreprinderii „mamă”. 

Pârâtul a mai arătat că o altă dificultate a fost generată de împrejurarea că în perioada 
respectivă statele de plată au fost întocmite având la bază documentele lunare „foi de lucru” cu 
termen de păstrare de numai 5 ani. 

Din raportul de expertiză contabilă efectuat în apel de expert contabil [...], rezultă că 
veniturile indicate de pârâtă în adeverinţa nr. 1335/08.10.2013 sunt corect evidenţiate. 

Expertul a arătat că a efectuat personal, verificarea documentaţiei cu valoare practică 
existentă în arhiva societăţii. 

Din statele de plată existente nu a rezultat că reclamantul [...] ar fi beneficiat de spor pentru 
lucrul peste programul normal şi nici de spor de noapte. 

Pentru anii şi lunile care nu au fost menţionate în arhiva societăţii nu s-au găsit state de 
plată. 

S-a constatat lipsa „foilor de lucru”, documente care au stat la baza determinării salariului 
brut preluat în „statul de plată pentru muncitori”, acestea fiind întocmite de fiecare subunitate şi 
care conţineau în detaliu elemente de salarizare, ore lucrate, sporuri, indemnizaţii. Aceste „foi de 
lucru” aveau termen de păstrare de 5 ani. 

Obligaţia societăţii pârâte să îi elibereze reclamantului o adeverinţă privind veniturile 
încasate în perioada 02.07.1977 - 10.07.1992 este o obligaţie imposibil de executat pentru întreaga 
perioadă, deoarece din arhiva cu valoare practică rămasă de la antecesoarea sa lipseşte o mare parte, 
iar pentru perioada din care există aceasta este incompletă. 

Deţinătorul fondului arhivistic are obligaţia de a atesta doar acele date care rezultă din 
fondul arhivistic pe care îl deţine, iar nu şi date care nu rezultă din înscrisurile deţinute, foi de lucru, 
pontaje, state plată. 

În lipsa unor înscrisuri doveditoare, angajatorul sau deţinătorul fondului arhivistic nu poate 
fi obligat să elibereze date care nu rezultă din documentele contabile de evidenţă primară sau din 
contractul individual de muncă ale fostului salariat. 

Pârâta nu poate fi obligată să ateste împrejurări referitoare la veniturile reclamantului, 
sporurile încasate de acesta, pe care nu le cunoaşte, deţinătorul fondului arhivistic neputând să îşi 
asume răspunderea pentru date care nu rezultă din evidenţele sale. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea a 
respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 359/CM/23.06.2015 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
21. Plată drepturi băneşti constând în salarii restante şi drepturi 

contractuale restante. Încheiere contract de ambarcare. Obligaţia persoanei cu 
care s-a încheiat contractul de a plăti salariul. Răspunderea armatorului în baza 
art. 501 Cod comercial. 

 
Potrivit art. 159 alin. 1 şi 2 Codul muncii „Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de 

salariat în baza contractului individual de muncă” iar, “pentru munca prestată în baza contractului 
individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani”. 
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Obligaţia de plată a salariului revine persoanei cu care s-a încheiat contractul de ambarcare în 
limitele contractului. 

 
Art. 159 alin. 1 şi 2 Codul muncii 

Art. 501 Cod comercial 
 

Reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâţii [...] şi [...] obligarea acestora la plata 
drepturilor băneşti constând în salarii restante pentru perioada 05.12.2009 – 20.09.2012, în cuantum 
de 39.087 dolari, plata drepturilor contractuale restante constând în cheltuieli legate de taxe, 
asigurări sociale, contribuţii calculate la nivelul salariului minim pe economie in România pentru 
perioada 05.12.2009 – 20.09.2012, plata cheltuielilor de judecată. 

In motivarea acţiunii, reclamantul  a arătat ca începând cu data de 19-11-2007 a fost angajat 
al [...], desfăşurând funcția de intendent la bordul platformei [...], proprietatea [...]. Salariul a fost 
stabilit la 3500 USD/lună, conform contractului de ambarcare din 19.11.2007. 

In data de 15.05.2009, a încheiat actul adiţional la contractul de ambarcare din 19.11.2007, 
remuneraţia fiind diminuată la 2900 USD/lună. Contractul de ambarcare a fost încheiat pentru o 
perioadă de 5 ani. In 2011 a fost încheiat actul adiţional din 20.05.2011, remuneraţia fiind 
modificată la suma de 155,13  USD/zi. 

Apreciază reclamantul că angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, referitoare la 
program şi plata remuneraţiei. 

Sub aspectul competenţei instanţei sesizate, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 19 si 21 
din Regulamentul CE nr. 44/2001.  

In drept, reclamantul  [...] a invocat Codul muncii, art. 501 C com., art. 969 C. civ., art. 274 
Cpc. 

In dovedirea acţiunii, reclamantul  a folosit proba cu înscrisuri. 
Pârâta [...] a depus întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii. A invocat excepţia 

necompetenţei generale a instanţelor române, invocând dispoziţiile secţiunii nr. 13 din contractul de 
ambarcare, din care rezultă că litigiile decurgând din încheierea, executarea contractului sunt de 
competenta exclusiva a statului Cipru. A precizat că activitatea reclamantului se desfăşura la bordul 
platformei de foraj marin, platforma fiind mobilă, prin urmare sunt aplicabile dispoziţiile art. 23 din 
Regulamentul CE nr. 44/2001, existând in cauză o competenţă exclusivă şi expresă dată instanţelor 
din Cipru. 

Pe fondul cauzei, parata a apreciat ca acţiunea este nefondată, întrucât a achitat in întregime 
toate drepturile băneşti aferente activităţii prestate de reclamant. 

Pârâta [...] a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii. A invocat excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive, întrucât între pârâtă şi reclamant  nu a existat nici un raport 
contractual. 

Prin sentinţa civilă nr. 3762/04-10-2013 a fost admisă excepţia necompetenţei generale a 
instanţelor române şi respinsă ca inadmisibilă acţiunea. 

Împotriva acestei sentinţe, reclamantul a declarat recurs ce a fost soluţionat prin decizia 
civilă nr. 181/CM/10-06-2014 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, in sensul admiterii 
recursului, casării sentinţei si trimiterii cauzei spre rejudecare. 

In rejudecare, a fost administrată proba cu înscrisuri. 
La termenul din 31-07-2014, instanţa a invocat din oficiu excepţia prescripţiei dreptului la 

acţiune pentru drepturile solicitate de reclamant aferente perioadei 05.12.2009 – 17.02.2010. 
Prin sentinţa civilă nr. 3086 din 4 decembrie 2014, Tribunalul Constanţa a respins ca 

prescrisă cererea reclamantului pentru drepturile aferente perioadei 05.12.2009 – 17.02.2010, a 
respins cererea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta [...], ca fiind introdusă împotriva 
unei persoane fără calitate procesuală pasivă, a respins cererea reclamantului în contradictoriu cu 
pârâta [...], ca nefondată şi a respins cererea pârâtelor pentru cheltuieli de judecată.  

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut următoarele aspecte:  
În ceea ce priveşte excepţiile invocate, la termenul din 18-09-2014 au fost admise excepţia 

prescripţiei dreptului la acţiune pentru drepturile aferente perioadei 05.12.2009 – 17.02.2010 şi 
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excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei [...] astfel că s-a respins ca prescrisă cererea 
reclamantului pentru drepturile aferente perioadei 05.12.2009 – 17.02.2010 si s-a respins cererea de 
chemare in judecata formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta [...], ca fiind introdusă 
împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Cu privire la fondul cauzei, prima instanţă a reţinut următoarele: 
La data de 19-11-2007 s-a încheiat între [...] şi [...] un contract de ambarcare, reclamantul 

fiind angajat în funcţia de intendent pe platforma [...], pentru o perioadă de 5 ani, conform art. 4.1. 
Salariul a fost stabilit la art. 6.1. din contract la suma de 3.500 USD/luna sau proporţional cu 
perioada efectiv lucrată, conform situaţiei întocmite de seful platformei si aprobată de angajator. 

La art. 7.2.1. din contract se arată că angajatorul are obligaţia de a achita angajatului 
indemnizaţia în USD prevăzută de art. 6.1., iar la art. 7.2.2. se prevede ca [...] va suporta toate 
cheltuielile legate de taxe, asigurări sociale, contribuţii ce cad în sarcina angajatului si angajatorului, 
calculate la nivelul salariului minim pe economie în România. 

Contractul de ambarcare a fost modificat prin actul adiţional din 15-05-2009, stabilindu-se 
că salariul va fi de 2900 USD, începând cu data de 01.05.2009. Ulterior, s-a încheiat actul adiţional 
nr. 9/14-06-2011, stabilindu-se ca începând cu data de 01-06-2011 [...] va fi retribuit cu suma de 
158,76 USD/zi completă de lucru pentru programul operaţional de lucru al platformei, 92,16 
USD/zi completa de lucru pentru programul neoperaţional al platformei sau proporţional cu 
numărul de ore efectiv lucrate în acea zi. 

În speţă, pretenţiile ce formează obiectul litigiului se circumscriu sferei drepturilor salariale, 
întrucât salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de către salariat, aceasta cuprinzând 
salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, conform art. 160 CM. Aceeaşi 
natură juridică o au şi cheltuielile legate de taxe, asigurări sociale şi celelalte contribuţii ce cad în 
sarcina angajatorului. 

Drepturile băneşti solicitate de reclamant sunt pentru perioada 05.12.2009 – 20.09.2012, 
exceptând perioada 05.12.2009 – 17.02.2010, pentru care s-a admis excepţia prescripţiei dreptului 
material la acţiune. 

Reclamantul nu contestă că în perioada de referinţă nu a desfăşurat activitate pe platforma 
[...], însă susţine că nu a fost chemat să-şi desfăşoare activitatea conform contractului de muncă, în 
speţă contract de ambarcare. 

Verificând clauzele contractului de ambarcare, instanţa a reţinut că renumeraţia a fost 
stabilită prin raportare directă la timpul de lucru stabilit în Secţiunea nr. 5 şi în baza situaţiei de 
timp efectiv lucrat, întocmită de şeful platformei şi aprobată de angajator. 

De asemenea, s-a prevăzut iniţial că remuneraţia se calculează începând cu prima zi de 
îmbarcare la bordul platformei (art. 6.3. din contract), de unde se poate trage concluzia că este 
indisolubil legată de activitatea prestată pe platformă. 

De la această regulă, părţile au convenit o singură excepţie şi anume perioada de repaos la 
ţărm egală cu perioada efectiv lucrată la bordul platformei, perioadă în care angajatul este retribuit 
cu aceeaşi sumă primită pentru perioada anterioară de ambarcare (art. 5.2. din contract). 

Reclamantul solicită drepturile băneşti pentru perioada acoperită de durata contractului, 
pentru care nu a fost solicitat de angajator pentru a lucra pe navă. Analizând clauzele contractuale şi 
pe cele ale actelor adiţionale s-a constatat că salariul este condiţionat de orele efectiv lucrate, 
neexistând prevederi cu privire la periodele nelucrate şi o eventuală retribuţie pentru astfel de 
situaţii. 

Secţiunea 5 (“Programul de lucru”) nu face referire la astfel de perioade, motiv pentru care 
nu se pot naşte în sarcina angajatorului obligaţiile băneşti de natura celor solicitate de reclamant. 

Cum în perioada de referinţă reclamantul nu a prestat activităţi în folosul angajatorului său, 
nu este îndreptăţit a pretinde drepturi salariale sau alte prestaţii subsecvente din partea acestuia, 
astfel că instanţa de fond a respins acţiunea ca nefondată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul [...] criticând-o pentru nelegalitate 
şi netemeinicie. 

Acesta apreciază că instanţa de fond a admis în mod greşit excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a intimatei pârâte [...]. 
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[...] este societatea ce deţine în proprietate platforma [...] pe care apelantul a fost angajat să 
îşi desfăşoare activitatea conform contractului de ambarcare.  

Acţiunea formulată de reclamant are ca temei de drept şi reglementările din dreptul intern în 
materie, respectiv art. 501 Cod comercial şi art. 531 şi următoarele Cod comercial român, 
referitoare la echipaj şi la obligaţiile proprietarului navei referitoare la plata drepturilor echipajului 
ambarcat pe navele sale.  

- [...]. este ţinut alături de [...] să acopere prejudiciul ce i s-a produs prin neasigurarea 
programului de muncă şi locului muncii conform contractului de ambarcare.  

Prin acţiunea de fond, a solicitat suma de 36187 dolari SUA, plus cheltuielile legate de taxe, 
asigurări sociale şi contribuţii calculate la nivelul salariului minim pe economie în România pentru 
perioada 17.02.2010 – 20.09.2012, cu titlu de prejudiciu produs de către pârâte prin neexecutarea 
obligaţiei stipulate în art. 5.1 şi 5.2 din contractul de ambarcare, respectiv neasigurarea programului 
de lucru al reclamantului stabilit conform contractului pentru perioade foarte lungi de timp, urmată 
firesc de neîndeplinirea obligaţiei de plată a salariului.  

Prejudiciul consta practic în drepturile salariale şi cheltuielile cu taxe şi asigurări sociale ce i 
s-ar fi cuvenit în măsura în care i s-ar fi asigurat programul de lucru şi locul muncii conform 
contractului.  

În toată perioada pentru care s-au solicitat aceste sume 17.02. 2010 – 20.098.2012, s-a aflat 
permanent la dispoziţia celor două pârâte, în vederea executării activităţii pe platforma aparţinând 
[...]., conform contractului de ambarcare.  

Consideră că există identitate între pârâta [...] în calitate de armator proprietar al platformei 
[...] şi persoana ţinută în raportul obligaţional dedus judecăţii, respectiv ţinută la îndeplinirea 
obligaţiei de plată a drepturilor echipajului ce îşi desfăşoară activitatea pe platformă, excepţia 
invocată de intimata pârâtă fiind neîntemeiată.  

- In mod greşit instanţa de fond a respins acţiunea ca nefondată.  
Instanţa s-a limitat să reţină că pentru perioada în care a solicitat despăgubirile nu s-a prestat 

muncă şi, pe cale de consecinţă, intimatele pârâte nu datorează plata salariului. S-a omis a se lua în 
considerare toate elementele de fapt şi de drept pe care le-a menţionat atât în cererea de chemare în 
judecată, cât şi în notele de şedinţă explicative, fără a analiza cererea prin prisma întrunirii 
condiţiilor răspunderii civile contractuale a intimatelor pârâte. Ori, instanţa este ţinută să analizeze 
cauza sub toate aspectele pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului, pe baza 
stabilirii faptelor şi a  aplicării corecte a legii (art. 22 alin. 2 Cod pr.civilă), încălcarea acestor 
obligaţii conducând la pronunţarea unei hotărâri netemeinice şi nelegale.  

De asemenea, în mod greşit instanţa de fond a respins cererea de administrare a probei cu 
interogatoriul intimatei pârâte [...], fără a observa că proba este pertinentă, concludentă şi utilă 
cauzei, urmând a clarifica aspecte legate de modul în care angajatorul a înţeles să îşi execute 
obligaţiile derivând din contractul individual de muncă.  

În ce priveşte fondul cauzei, după cum reiese din cuprinsul cererii de chemare în judecată 
reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile contractului de ambarcare, reprezentând contract 
individual de muncă şi pe prevederile Codului muncii, aplicabile speţei de faţă.  

Contractul de ambarcare are natura juridică a unui contract individual de muncă supus 
prevederilor Codului Muncii sub toate aspectele. Este un contract individual de muncă în baza 
căruia reclamantul a fost angajat cu normă întreagă conform programului de lucru menţionat. În 
acest context, încercarea angajatorului de a eluda prevederile contractului de ambarcare şi ale legii, 
prin neasigurarea programului de lucru şi menţinerea forţată a reclamantului la ţărm pentru perioade 
extinse de timp fără a i se achita remuneraţia, reprezintă un evident abuz.  

În conformitate cu art. 253 alin. 1 din Codul muncii: ”angajatorul este obligat, în temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia 
în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul 
îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul”.  

Alin.1 al aceluiaşi articol permite angajatului să se adreseze cu plângere instanţelor 
judecătoreşti competente în cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat.  
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Astfel cum reiese din cererea de chemare în judecată, în speţă sunt îndeplinite condiţiile 
răspunderii civile contractuale pentru a fi atrasă răspunderea pârâtelor pentru prejudiciul material 
produs reclamantului, respectiv fapta ilicită, prejudiciul, vinovăţia şi legătura de cauzalitate.  

Prin încălcarea obligaţiei de a asigura programul de lucru conform contractului individual de 
muncă, pârâtele au produs un prejudiciu reclamantului, constând tocmai în drepturile salariale şi 
drepturile adiacente ce i s-ar fi cuvenit pentru perioada în care a fost păstrat în mod abuziv la ţărm. 
Arată că a încheiat un contract individual de muncă în baza căruia a fost angajat cu normă întreagă, 
aflându-se permanent la dispoziţia pârâtelor în vederea executării contractului.  

Pentru considerentele expuse, solicită admiterea apelului, modificarea în tot a sentinţei 
apelate şi în rejudecare, respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei pârâte [...] 
şi pe fondul cauzei, admiterea în tot a acţiunii formulate.  

Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de 
dispoziţiile legale incidente în cauză, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 

 Potrivit art. 159 alin. 1 şi 2 Codul muncii „Salariul reprezintă contraprestaţia muncii 
depuse de salariat în baza contractului individual de muncă” iar, “pentru munca prestată în baza 
contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani”. 

 Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat obligarea pârâţilor [...] şi [...] la 
plata drepturilor băneşti constând în salarii restante pentru perioada 05.12.2009 – 20.09.2012, în 
cuantum de 39.087 dolari şi plata drepturilor contractuale restante constând în cheltuieli legate de 
taxe, asigurări sociale, contribuţii calculate la nivelul salariului minim pe economie în România 
pentru perioada 05.12.2009 – 20.09.2012.  

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

Aşadar, în soluţionarea acestei cereri, instanţa trebuia să analizeze contractual de muncă în 
baza căruia se pretind drepturile salariale şi obligatiile asumate de părţile contractante pentru că se 
invocă în principal neexecutarea acestor obligaţii. 

   Din înscrisurile depuse la dosar şi necontestate de părţi, rezultă că la data de 19-11-2007 s-
a încheiat între [...] şi [...] un contract de ambarcare, acestea fiind singurele persoane care şi-au 
asumat obligaţii în baza acestui contract.  

[...] nu este parte contractantă în respectivul contract de ambarcare şi împrejurarea că acesta 
este proprietar al platformei pe care reclamantul urma să-şi desfăşoare activitatea nu atrage şi 
răspunderea acestuia pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate de o altă parte deoarece aceste 
obligaţii nu au fost asumate în numele său. 

De altfel, şi prin decizia nr. 181/10.06.2014 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa de 
casare a primei sentinţe s-a reţinut că „[...] nu are calitate de angajator, ci este proprietarul 
platformei petroliere [...] la bordul căreia reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în baza contractului 
de muncă depus la dosar şi modificat prin acte adiţionale…” astfel că instanţa de fond nici nu ar mai 
fi putut analiza o astfel de relaţie contractuală, decizia Curţii de Apel Constanţa fiind irevocabilă. 

Răspunderea subsidiară invocată de apelant şi întemeiată pe art. 501 Cod comercial nu poate 
fi antrenată, acest text de lege neavând nicio legătură cu cauza dedusă judecăţii deoarece nu ne 
aflăm în situaţia unei răspunderi pentru fapta “capitanului“ ce şi-a asumat obligaţii în numele 
armatorului. 

 Aşadar, în mod corect s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamant în 
contradictoriu cu pârâta [...], ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală 
pasivă. 

Soluţia instanţei este legală şi temeinică şi în ceea ce priveşte fondul cauzei fiind dată în 
limitele investirii. 

Reclamantul a fost angajat în funcţia de intendent pe platforma [...], pentru o perioadă de 5 
ani, conform art. 4.1., iar salariul a fost stabilit la art. 6.1. din contract la suma de 3.500 USD/lună 
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sau proporţional cu perioada efectiv lucrată, conform situaţiei întocmite de seful platformei si 
aprobată de angajator. 

Prin actul adiţional din 15-05-2009, s-a modificat contractul iniţial şi s-a stabilit că salariul 
va fi de 2900 USD, începând cu data de 01.05.2009.   

Actul adiţional nr. …/14-06-2011 modifică din nou contractul, stabilindu-se că începând cu 
data de 01-06-2011 [...] va fi retribuit cu suma de 158,76 USD/zi completă de lucru pentru 
programul operaţional de lucru al platformei, 92,16 USD/zi completa de lucru pentru programul 
neoperaţional al platformei sau proporţional cu numărul de ore efectiv lucrate în acea zi. 

În secţiunea 5 (programul de lucru) s-a stipulat că programul de lucru va fi de 12 ore/zi, 7 
zile/săptămână timp de o lună de ambarcare pe platformă şi că această perioadă va fi urmată de o 
perioadă plătită de repaus la ţărm egală cu perioada efectiv lucrată la bordul platformei. 

Prin urmare, perioada de repaus la ţărm nu putea depăşi o lună. 
În condiţiile în care reclamantul solicită plata „drepturilor salariale” era imperios necesar să 

facă şi dovada activităţii desfăşurate pe platforma pentru că salariul, astfel cum este definit în art. 
159 din Codul muncii, „reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 
individual de muncă.” 

Or, aşa cum rezultă din dosarul de faţă, reclamantul nu a prestat în perioada de referinţă 
nicio activitate în folosul pârâtei şi nici nu a făcut dovada că a fost împiedicat sau că a solicitat în 
vreun fel executarea contractului. 

Nu se poate reţine refuzul pârâtei de a da curs clauzelor din contract în condiţiile în care, 
timp de mai mulţi ani, reclamantul nu a adresat nicio cerere sau  notificare angajatorului şi nici nu a 
dovedit faptul că, deşi s-a prezentat, acesta nu a mai fost primit la locul de muncă. 

Mai mult decât atât, nu rezultă din clauzele contractului de ambarcare că după o lună de 
repaus la ţărm, angajatorul trebuia să solicite expres prezenţa angajatului pe platformă, fiind de la 
sine înţeles că acesta trebuia să-şi reia activitatea imediat ce perioada de repaus se încheia. 

În raport de probele administrate în cauză, Curtea constată că în mod corect prima instanţă a 
respins cererea de obligare a pârâtei la plata drepturilor salariale solicitate, astfel că în temeiul art. 
480 Cod procedură civilă va respinge că nefondat apelul declarat împotriva acestei sentinţe. 

Decizia civilă nr. 471/CM/07.10.2015 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
22. Solicitare spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare prevăzut 

de art. 51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002. Neîntrunirea cerințelor 
legii pentru acordarea în continuare a sporului de 15% din salariul de bază. 

 
Art. 51 alin. 3 din Legea nr. 334/2002 prevedea dreptul personalului din biblioteci, care lucrează în 

depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, 
laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în 
spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate, de a beneficia pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un 
spor de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta. 

Pentru bibliotecari nu s-au acordat după 2010 sporuri pentru condiţii periculoase, iar potrivit Legii 
nr. 63/2011, nu s-au făcut determinări ale locurilor de muncă şi nu s-a stabilit timpul lucrat în condiţii 
vătămătoare la locurile de muncă respective, astfel încât aceştia nu pot pretinde plata unor sume de bani 
echivalente cu sporul reglementat de fostul art. 51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, deoarece nu 
sunt întrunite cerinţele legii pentru acordarea în continuare a acestui spor iar o diminuare a salariilor nu 
poate fi reţinută de instanţă din moment ce reclamanta a beneficiat de o reîncadrare şi nu a contestat-o, iar 
dreptul statului de a stabili politica bugetară presupune şi o reaşezare a salariilor personalului plătit din 
fonduri bugetare fără a se putea reţine că prin aceste măsuri este încălcat art. 1 din Protocolul nr.1 la 
CEDO.  

 
Art. 51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 

Legea nr. 63/2011 
Art. 1 din Protocolul nr.1 la CEDO 
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Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, sub nr.6712/118/2014, reclamanta 
[...], prin Sindicatul Învăţământului Preuniversitar FEN Constanţa, a solicitat în contradictoriu cu 
pârâta Colegiul [...] Constanţa obligarea unităţii de învăţământ la stabilirea drepturilor salariale 
neacordate reprezentând sume compensatorii cu caracter tranzitoriu echivalente sporului pentru 
condiţii periculoase sau vătămătoare prevăzut de art. 51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, 
începând cu data de 18.09.2011 şi până la data pronunţării hotărârii, actualizate cu indicele de 
inflaţie la data plăţii efective. 

În motivarea cererii, s-a arătat că prin Legea nr. 330/2009 care a intrat în vigoare la data de 
01.01.2010, au fost abrogate prevederile art. 51 alin. 3-6 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002. 
Urmare a acestui fapt, reclamanta, începând cu data de 01.01.2010 nu a mai beneficiat de sporul 
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% din salariul de bază iar această 
situaţie de fapt contravine principiului nediminuării salariilor reglementat prin prevederile Legii nr. 
330/2009. Astfel, reclamantul a precizat că în baza Legii 330/2009, pârâta ar fi trebuit să menţină 
salariul din luna decembrie 2009, potrivit dispoziţiilor exprese ale art. 30 alin. 5 din Lege. În plus, 
prin art. 5 alin.1 din O.U.G. nr. 1/2010, s-a prevăzut că, începând cu luna ianuarie 2010, personalul 
aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 păstrează salariul avut la această dată. 

Cu privire la perioada 01.01.2011-13.05.2011, a învederat că Legea 285/2010 stabileşte la art. 
1 că salarizarea în anul 2011 porneşte de la salariile stabilite în luna octombrie 2010, în 
conformitate cu prevederile Legii 330/2009 şi, implicit, cu luarea în considerare a prevederilor 
Legii nr. 221/2008. 

Referitor la perioada ulterioară datei de 13.05.2011, susţine că Legea 63/2011 a diminuat 
salariile personalului didactic la nivelul salariilor din lunile ianuarie-martie 2008, cu încălcarea 
Legii nr. 221/2008 şi a principiului stabilit de Legea nr. 330/2009 şi Legea nr. 285/2010, privind 
menţinerea salariilor la nivelul cuvenit anterior intrării lor în vigoare. 

Prin reducerea discriminatorie a salariilor numai în sistemul de învăţământ au fost încălcate 
prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, întrucât dreptul 
de a primi un salariu deja stabilit constituie un drept de proprietate în sensul Convenţiei.  

În drept, au fost invocate Legea nr. 330/2009, Legea nr. 285/2010, Legea nr. 334/2002. 
[...] Constanţa a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată. 
 Prin sentinţa civilă nr.3185/15.12.2014, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea că 

nefondată. 
Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele aspecte: 
Prin Legea nr. 330/2009, care a intrat în vigoare la data de 1.01.2010 au fost abrogate 

prevederile art. 51 alin. 3-6 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002.   
Urmare a acestui fapt, reclamanta, începând cu data de 01.01.2010, nu a mai beneficiat de 

sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% din salariul de bază.         
Legea nr. 330/2009 a garantat menţinerea în cursul anului 2010 a salariului brut de care 

personalul în funcţie a beneficiat la data de 31.12.2009. 
Astfel, pentru punerea în aplicare a legii unice de salarizare a fost adoptată O.U.G. nr. 1/2010, 

care la art. 5 alin. 1 relua principiul nediminuării salariilor în plată la data de 31.12.2009, pentru ca 
la alin. 6 să prevadă în mod expres că reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 
ianuarie 2010 se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în 
domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, 
aprobată prin Legea nr. 300/2009.   

Cu privire la anul 2011 instanţa a reţinut că, salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
a fost reglementată prin Legea 285/2010, care la art.1 prevede că începând cu 1 ianuarie 2011, 
cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de 
bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri 
publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%. Începând cu 1.01.2011, cuantumul 
sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia 
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brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna 
octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii.   

Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se va stabili în anul 2011 ţinându-se 
seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, 
în specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010. 

Prin  urmare, criteriul de referinţă in determinarea salariului plătit personalului bugetar, cu 
începere din luna ianuarie 2011, îl reprezintă salariul din luna octombrie 2010, majorat cu 15%. 
Cum pentru considerentele anterior expuse, s-a reţinut că în anul 2010 reclamanţii erau îndreptăţiţi 
la calcularea salariului cu luarea în considerare a prevederilor Legii nr. 221/2008, aceeaşi bază de 
calcul a fost avută în vedere şi după 01.01.2011, cu aplicarea totodată a majorării de 15%. 

La data de 13.05.2011 a intrat în vigoare Legea nr.63/2011 privind încadrarea si salarizarea 
personalului didactic si didactic auxiliar din învăţământ, prin care s-au stabilit atât cuantumul brut al 
salariilor de încadrare, cât şi sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale 
sistemului de salarizare, precum şi metodologia de calcul al acestora. În consecinţă, începând cu 
data de 13.05.2011 s-a instituit un mod de calcul al salariului cuvenit personalului didactic si 
didactic auxiliar care nu mai depinde de salariul de bază aflat în plată la momentul intrării în 
vigoare a Legii 63/2011, astfel încât majorările salariale reglementate de Legea 221/2008 nu au mai 
subzistat noii reglementari.  

Prin cererea de faţă se susţine că drepturile salariale cuvenite în baza Legii 63/2011 trebuie 
calculate tot prin raportare la prevederile art. 51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, 
abrogate prin Legea nr. 330/2009, cu înlăturarea diminuării ce rezulta din aplicarea noului act 
normativ şi care contravin art. 1 din Protocolul nr.1 la CEDO.    

Legea nr. 63/2011 a fost declarată constituţională prin Deciziile nr. 575/04.05.2011, nr. 
130/16.02.2012, nr. 31/05.02.2013 şi nr. 291/22.05.2014 ale Curţii Constituţionale, iar criticile de 
neconstituţionalitate au vizat tocmai încălcarea normelor constituţionale şi convenţionale privind 
proprietatea privată, formulate din perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un 
bun.   

 Curtea Constituţională a constatat că, în materia salarizării personalului didactic şi didactic 
auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte 
normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un 
sistem de salarizare neunitar. 

 În aceste condiţii, Curtea Constituţională a reţinut că situaţia obiectiv diferită a personalului 
didactic şi didactic auxiliar a justificat instituirea unui tratament juridic distinct în ceea ce priveşte 
salarizarea acestei categorii profesionale, fără ca aceasta să aibă semnificaţia încălcării principiului 
egalităţii în drepturi. 

 Ulterior datei de 13.05.2011, reclamanta a primit drepturi salariale calculate potrivit actului 
normativ aplicabil în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, conform  
Constituţiei şi jurisprudenţei C.E.D.O., astfel încât cererea de chemare în judecată  a fost respinsă ca 
neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta [...] prin Sindicatul Învăţământului 
Preuniversitar FEN Constanţa care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Apelanţii consideră că instanţa de fond a reţinut greşit că apariţia legii nr. 63/2011 reprezintă 
un impediment în acordarea sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu reprezentând sporul de 
condiţii vătămătoare sau periculoase, raportat la următoarele:  

După intrarea în vigoare a legilor unitare de salarizare, trecerea de la noul sistem de salarizare 
s-a realizat cu respectarea principiului nediminuării salariilor, aşa cum  s-a reglementat expres prin 
art. 7 alin. 2 din Legea nr. 330/2009, art.6 alin. 1 OUG nr.1/2010, art. 1 din Legea nr. 285/2011 şi 
punctului II din Ordinul nr. 42/1977 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea 
prevederilor legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 
publice publicat în M.Of. nr. 48/19.01.2011. Aceste prevederi legale au reglementat dreptul 
reclamantei de a beneficia de compensaţia bănească cu caracter tranzitoriu reprezentând sporul de 
condiţii periculoase şi vătămătoare în cuantum de 15% din salariul de bază.  
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Ulterior, la data de 13.05.2011, a intrat în vigoare Legea nr. 63/2011 care a reglementat 
drepturile salariale ale cadrelor didactice şi didactice auxiliare. Prin acest act normativ a fost 
eliminată majorarea salariului reglementă prin Legea nr. 221/2008, însă Legea nr. 63/2011 nu a 
eliminat sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, ci dimpotrivă a reglementat legal acordarea 
acestora în continuare, astfel cum rezultă din prevederile art. 1 şi 2. 

Art.8 cap. II din Metodologia de calcul a drepturilor salariale care se acordă personalului 
didactic şi personalului didactic auxiliar prevede în mod expres faptul că sporul de vechime şi 
compensaţiile tranzitorii fac parte din salariul de bază. Apelanta beneficia în luna decembrie 2009 
de sporul de condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% din salariul de bază, iar 
ulterior abrogării temeiul juridic din legea bibliotecilor, în temeiul actelor normative care au 
reglementat salarizarea trebuia să beneficieze de compensaţia tranzitorie aferentă acestui spor.  

Aşa cum a reţinut şi instanţa de judecată, Legea nr. 63/2011 a dat expresie unei măsuri de 
politică bugetară determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate 
pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate 
de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul 
naţional de învăţământ. Prin urmare, Legea nr. 63/2011 a uniformizat cuantumul salariului personal 
personalul didactic şi personalul didactic auxiliar, făcând aplicabile din acel moment  dispoziţiile 
Legii nr. 221/2008.  

Însă, sporul de condiţii periculoase şi vătămătoare nu îşi avea izvorul juridic în dispoziţiile 
legii nr. 221/2008, ci în dispoziţiile legii bibliotecilor, coroborate cu legile unitare de salarizare 
aplicabile tuturor categoriilor de bugetari, prin speţa dedusă judecăţii, apelanta nu a solicitat creşteri 
salariale, ci a solicitat acordarea unei compensaţii tranzitorii la care este îndreptăţită ca urmare a 
abrogării art. 51 alin. 3 din Legea nr. 334/2002. 

Concluzionând, având în vedere faptul că Legea nr. 63/2011 reglementează în mod expres 
dreptul personalului didactic auxiliar de a beneficia de compensaţii tranzitorii, faptul că actele 
normative care reglementează salarizarea în perioada 2012 – 2014 prevăd menţinerea drepturilor 
salariale stabilite prin Legea nr. 63/2011, precum şi faptul că ulterior lunii decembrie 2009, 
reclamanta era îndreptăţită la compensaţia tranzitorie reprezentând sporul pentru condiţii 
periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% din salariul de bază, solicită admiterea apelului, 
schimbarea în tot a sentinţei atacate şi pe cale de consecinţă, să se admită acţiunea aşa cum a fost 
formulată.  
 Apelul este nefondat. 

Reclamanta a solicitat obligarea Colegiului [...] Constanţa la plata drepturilor salariale 
reprezentând sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, echivalente sporului pentru condiţii 
periculoase sau vătămătoare prevăzut de art. 51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, 
începând cu data de 18.09.2011 şi până la data pronunţării hotărârii, actualizate cu indicele de 
inflaţie la data plăţii efective. 

  Art. 51 alin. 3 din această lege prevedea dreptul personalului din biblioteci, care lucrează în 
depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, 
laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu 
ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate, de a beneficia pentru condiţii periculoase sau 
vătămătoare, de un spor de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta. 

 După cum precizează chiar reclamanta, prin Legea nr. 330/2009, începând cu data de 
01.01.2010, au fost abrogate prevederile art. 51 alin. 3-6 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, ceea 
ce înseamnă că după această dată nu se mai poate vorbi de o reglementare a sporului pentru condiţii 
periculoase sau vătămătoare. 

Ceea ce se reclamă prin cererea de faţă este faptul că înlăturarea acestui spor contravine 
principiului nediminuării salariilor reglementat prin art. 30 alin. 5 din Legea nr. 330/2009, deoarece 
pârâta ar fi trebuit să menţină salariul din luna decembrie 2009. 

Pe de o parte, trebuie precizat că potrivit acestei legi, reaşezarea salariilor presupunea o 
reîncadrare a personalului care în cazul reclamantei nu a fost contestată cât timp era în vigoare 
această lege şi în termenul stabilit de aceasta, iar pe de altă parte, art. 30 alin.1 stabilea că sporurile 
acordate se introduc în salariul de bază, iar noul salariu de bază va fi cel corespunzător funcţiilor din 
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luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor 
la prezenta lege; 

 Nu sunt dovezi că salariul de bază al reclamantei s-a diminuat după ianuarie 2010 şi nici nu 
face obiectul judecăţii acest aspect atâta vreme cât se solicită plata compensaţiilor echivalente 
sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare după data de 18.09.2011, dată la care nu mai 
era în vigoare nici art. 51 alin.3 din Legea nr. 334/2002 şi nici legea nr. 330/2009. 

La data de 18.09.2011 era în vigoare Legea nr.63/2011 privind încadrarea si salarizarea 
personalului didactic si didactic auxiliar din învăţământ, prin care s-au stabilit atât cuantumul brut al 
salariilor de încadrare, cât şi sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale 
sistemului de salarizare, precum şi metodologia de calcul al acestora.  

Potrivit acestei legi, modul de calcul al salariului cuvenit personalului didactic și didactic 
auxiliar nu mai depinde de salariul de bază aflat în plată la momentul intrării în vigoare a Legii 
63/2011, astfel încât majorările salariale reglementate de Legea 221/2008 nu mai pot fi luate în 
calcul, după cum nu mai pot fi aplicate nici prevederile art. 51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr. 
334/2002, care erau abrogate încă din 01.01.2010 prin Legea nr. 330/2009. 

 În ceea ce priveşte sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, reglementat de noua 
lege privind încadrarea și salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învăţământ, în 
Anexa nr. 5 se prevedea la art. 9 că: 

(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau 
vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază 
…corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare. 

 (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi 
condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea 
partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de 
determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. 

(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, 
aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi 
numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.” 

Din moment ce pentru bibliotecari nu s-au acordat după 2010 sporuri pentru condiţii 
periculoase, iar potrivit Legii nr. 63/2011 nu s-au făcut determinări ale locurilor de muncă şi nu s-a 
stabilit timpul lucrat în condiţii vătămătoare la locurile de muncă respective, aceştia nu pot pretinde 
plata unor sume de bani echivalente cu sporul reglementat de fostul art. 51 alin. 3 din Legea 
bibliotecilor nr. 334/2002, deoarece nu sunt întrunite cerinţele legii pentru acordarea în continuare a 
acestui spor, iar o diminuare a salariilor nu poate fi reţinută de instanţă din moment ce reclamanta a 
beneficiat de o reîncadrare şi nu a contestat-o, iar dreptul statului de a stabilii politica bugetară 
presupune şi o reaşezare a salariilor personalului plătit din fonduri bugetare fără a se putea reţine că 
prin aceste măsuri este încălcat art. 1 din Protocolul nr.1 la CEDO.  

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod procedură civilă, apelul declarat împotriva 
sentinţei civile nr. 3185/2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, va fi respins ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 580/CM/10.11.2015 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
 

23. Solicitarea de daune morale pentru acoperirea prejudiciului moral 
cauzat prin concedierea nelegală. Neprobarea legăturii de cauzalitate dintre 
măsura dispusă de unitate şi impactul negativ în plan profesional şi familial al 
reclamantului. 

 
Obligarea angajatorului la plata daunelor morale este reglementată prin art. 253 alin. 1 din Codul 

Muncii potrivit cărora: „angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
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contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau 
moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul”. 

Pentru a fi angajată răspunderea patrimonială pentru daune morale este necesar să se dovedească 
fapta ilicită a angajatorului, prejudiciul, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, culpa 
angajatorului, condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ. 

Dacă în sarcina angajatorului se poate reţine săvârşirea unei fapte ilicite, prin luarea unei măsuri 
unilaterale abuzive, desfiinţată ulterior de instanţa de judecată, acordarea daunelor morale nu poate 
interveni automat, ci trebuie să îşi găsească un suport probator, potrivit art. 249 C.pr.civ. 

Scrisoarea medicală depusă la dosarul de fond prin care se recomandă regim alimentar, program 
de kinetoterapie şi cură balneară şi enumeră afecţiuni des întâlnite la persoane cu vârsta apropiată de 
vârsta reclamantului, nu face dovada că afecţiunile medicale menţionate au fost generate de măsura 
concedierii dispusă de angajator. 

 
Art. 65 alin.1 din Codul Muncii  

Art. 253 alin. 1 din Codul Muncii 
Art. 249 Cod procedură civilă 

 
  Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 
9779/118/2013, reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta SC [...] SA, a solicitat, ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 300.000 euro cu titlu 
de daune morale, echivalent în lei la data efectuării plăţii, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare, reclamantul a arătat că prin Decizia nr. 978/28.10.2013 a Curţii de Apel 
Constanţa s-a stabilit, în mod irevocabil, caracterul nelegal şi direct vătămător al deciziei de 
concediere a reclamantului, emisă de pârâtă la data de 22.11.2010. Se învederează că în urma 
actelor întreprinse de pârâtă, reclamantul a fost lipsit de locul de muncă (deţinut anterior concedierii 
pentru o perioadă de cea. 33 de ani); de satisfacţia îndeplinirii cu bună credinţă şi conştiinciozitate a 
îndatoririlor de serviciu; de satisfacţia realizării unui venit stabil. 

Consecutiv acestor lipsuri, se apreciază că reclamantul a fost expus în mod real unor riscuri 
ce au generat puternice temeri, datorate în principal pierderii securităţii economico-financiare, 
coroborate cu sentimente de culpabilizare şi inutilitate, accentuate în timp, faţă de împrejurarea 
excluderii sale prin concediere dintr-un mediu lucrativ în care a activat 33 de ani. 

Reclamantul a mai susţinut că acţiunea civilă promovată urmăreşte şi se fundamentează pe 
caracterul cert şi nereparat al prejudiciului de natură nepatrimonială, având la bază gravele suferinţe 
de ordin moral, respectiv trauma psihică suportată pentru o perioadă îndelungată de timp, copleşit 
de sentimentul inutilităţii şi nedreptăţii ca urmarea încetării intempestive şi nejustificate a 
raporturilor de muncă, din dispoziţia pârâtei, acte ce au generat consecinţele dăunătoare supuse 
reparaţiei. 

S-a mai arătat că sunt întrunite toate elementele răspunderii civile delictuale pentru fapta 
proprie instituite prin dispoziţiile art. 1357 şi urm. din N.C.Civil, fapt ce impune repararea integrală 
a pagubei suferite, prin înlăturarea, în principiu, a tuturor consecinţelor dăunătoare, în scopul 
repunerii, pe cât posibil, în situaţia anterioară. 

Se invocă şi dispoziţiile art. 6 alin 2) teza finala din Codul muncii, care consacra, cu titlu de 
principiu, "dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale", ce se coroborează cu dispoziţiile 
art. 253 C. muncii, care instituie răspunderea angajatorului pentru prejudiciul moral pe care acesta i 
l-a produs angajatului. 

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care s-a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. În 
motivare se arată că practica judecătoreasca în materie a statuat in sensul ca anularea deciziilor de 
sancţionare ca fiind nelegale, alături de reintegrarea in munca a salariatului si plata salariilor 
corelative reprezintă o reparaţie suficienta si echitabila. 

A învederat că la data concedierii reclamantul a primit un număr de opt salarii 
compensatorii, salarii ce au fost încasate efectiv de către acesta, fără nicio obiecţiune. De asemenea, 
s-a aratat că instanţa a anulat decizia de concediere şi a obligat angajatorul la plata drepturilor de 
natura salarială, reclamantul fiind pus in situaţia anterioară. 
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Prin întâmpinare s-a precizat că răspunderea patrimonială, ca şi răspunderea delictuală 
pentru fapta proprie reglementată de art. 1349 cod civil, presupune existenţa aceloraşi elemente 
esenţiale, respectiv fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate intre fapta ilicită şi prejudiciu, 
culpa contractuală. Reclamantul invocă prejudiciul moral suferit ca urmare a concedierii nelegale, 
reprezentat de atingerea adusă demnităţii, imaginii şi prestigiului profesional, ori prin decizia 
pronunţată de Curtea de Apel Constanța s-a dispus anularea deciziei de concediere şi plata tuturor 
drepturilor băneşti la zi de la concediere şi până la reintegrarea efectivă, în acest mod fiind acoperit 
integral prejudiciul moral pretins a fi suferit de către reclamant. 

Prin sentinţa civilă nr. 1534 din 6 iunie 2014, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
formulată de reclamantul [...],  în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A., ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:  
SC [.. .]  SA a emis Decizia de desfacere a contractului de muncă al reclamantului, 

nr.196/22.11.2010, în conformitate cu art.65 alin 1, art.66, 67 şi 73 din codul muncii, începând cu 
data de 20.12.2010.  

În motivarea deciziei se arată că măsura a fost luată în conformitate cu Decizia CA 
nr.10/19.11.2010, care a aprobat noua organigramă şi concedierea colectivă a salariaţilor şi are ca 
bază restrângerea activităţii prin vânzarea activului [...] Galaţi, iar datorită strategiei de 
privatizare prin vânzare de active s-a modificat organigrama prin desfiinţarea de posturi. 
Angajatorul a făcut menţiunea că postul reclamantului a fost desfiinţat prin art.2 din aceeaşi 
decizie. 

Reclamantul a contestat această decizie, iar Tribunalul Constanţa, prin sentinţa 
nr.1766/05.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 19476/118/2010, a respins această contestaţie şi a 
obligat pârâta la plata drepturilor de natură salarială, respectiv: 913 lei reprezentând diferenţa 
neachitată, ca urmare a neindexării salariului în anul 2010 (în cuantum net); 2.911 lei reprezentând 
contravaloarea orelor suplimentare efectuate şi neachitate în anii 2008, 2009 şi 2010 (în cuantum 
net); cota parte din profitul societăţii, aferentă anului 2010, calculată conform dispoziţiilor art.42 
alin 2 lit.a) din CCM la nivel naţional, corespunzător perioadei lucrate, precum şi la plata dobânzii 
legale, aferentă drepturilor salariale. 

Curtea de Apel Constanţa a pronunţat Decizia nr. 978/28.10.2013, prin care a admis recursul 
reclamantului, a modificat în parte sentinţa recurată în sensul că a admis contestaţia şi a anulat 
decizia de concediere nr. 196/22.11.2010, a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută 
anterior concedierii şi a obligat pârâta la plata despăgubirilor stabilite conform art. 78 alin. 1 din 
Codul muncii, calculate până la data reintegrării. De asemenea, instanţa de recurs a menţinut restul 
dispoziţiilor sentinţei recurate. 

Reclamantul a susţinut prin acţiune că sunt întrunite toate elementele răspunderii civile 
delictuale pentru fapta proprie instituite prin dispoziţiile art. 1357 şi urm. din noul C.Civil. 

Potrivit dispoziţiilor art.253 alin 1 din C.muncii: „angajatorul este obligat, în temeiul 
normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia 
în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul 
îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătura cu serviciul.” 

Pretenţiile morale pretinse prin prezenta acţiune sunt în legătură cu serviciul, având ca bază 
raportul de muncă care a existat între părţi, atâta timp cât reclamantul susţine „caracterul nelegal şi 
direct vătămător al deciziei de concediere emisă de pârâtă la data de 22.11.2010” şi invocă 
dispoziţiile art. 6 alin 2) teza finală din Codul muncii, care consacră, cu titlu de principiu, "dreptul 
la protecţie împotriva concedierilor nelegale" şi dispoziţiile art. 253 C. muncii. 

În consecinţă, raportat la aceste dispoziţii legale au fost analizate probele în vederea stabilirii 
situaţiei de fapt concrete. 

Reclamantul a depus înscrisuri pentru a face dovada prejudiciului de ordin moral pretins de 
la pârâtă. 

La dosar a fost depus un referat de evaluare psihologică a reclamantului, examinarea fiind 
făcută la data de 25.10.2013. Din analiza acestui înscris instanţa a constatat că nu se poate aprecia 
obiectivitatea concluziilor consemnate, examinarea fiind efectuată la solicitarea reclamantului la un 
cabinet particular de psihologie. Prin acest înscris reclamantul nu reuşeşte să facă dovada legăturii 
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existente între cauză şi efect, respectiv a legăturii între măsura de concediere dispusă de pârâtă şi 
stările emoţionale, afective descrise în această evaluare. Trauma psihică descrisă în evaluare este 
motivată exclusiv pe baza discursului clientului, care a avut ca subiect exclusiv concedierea. 

Singurul act medical depus în susţinerea daunelor morale solicitate este o scrisoare medicală 
emisă în vederea efectuării unui tratament medical la un sanatoriu balnear, dar afecţiunile 
enumerate sunt des întâlnite la persoane care au vârste apropiate de vârsta reclamantului. Acest 
înscris nu face dovada faptului că afecţiunile medicale menţionate au fost generate de măsurile 
dispuse de fostul angajator. 

Din declaraţia martorului audiat de instanţă, care este prieten cu reclamantul şi coleg cu fiul 
acestuia, rezultă că reclamantul a fost afectat de concediere, că nu mai beneficia de asigurare 
medicală, că nu îşi găsea un loc de muncă, că nu putea plăti cheltuielile de întreţinere ale imobilului 
în care locuia şi că avea credite la mai multe bănci pe care nu le putea achita. Susţinerile martorului 
nu au fost dovedite şi prin alte probe. Această declaraţie, care nu poate fi coroborată cu alte probe, a 
fost apreciată de instanţă ca fiind subiectivă şi a fost înlăturată. 

La dosar a fost depusă o notificare de plată emisă la  23.03.2014 de către BCR, către 
reclamant, prin care i se aduce la cunoştinţă că are un debit de 512,43 euro, dar şi faptul că dacă a 
achitat suma de plată să nu mai ia în considerare această adresă. Din analiza coroborată a 
înscrisurilor depuse la dosar s-a constatat că la data emiterii notificării, pârâta achitase 
reclamantului salariile compensatorii (statul de plată din decembrie 2010), iar instanţa dispusese 
reintegrarea sa şi plata drepturilor de natură salarială.  

De asemenea, s-a constatat că reclamantul a beneficiat de aceste salarii compensatorii, dar 
nu a fost obligat de instanţă să le restituie, deşi măsura concedierii a fost anulată, astfel cum rezultă 
din dispoziţiile Deciziei nr. 978/28.10.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa. 

În consecinţă, reclamantul avea posibilitatea materială de a achita singurul debit pe care l-a 
dovedit, dar în aceste condiţii a refuzat să achitate suma de plată pentru a-şi preconstitui probe.  

Potrivit art. 249 Cod.pr.civ. acela care face o susţinere înaintea judecăţii trebuie să o 
dovedească. Este stabilit astfel un principiu  guvernant al sistemului probator din procedura civilă 
română, conform căruia acela care declanşează  procesul are obligaţia dovedirii solicitărilor sale.  

În contradicţie cu această regulă, reclamantul a administrat probe, dar nici un mijloc de 
probă nu a folosit în dovedirea afirmaţilor sale. 

Instanţa a apreciat că nu se cuvin reclamantului daune morale ca urmare a concedierii sale 
nelegale, având în vedere, pe de o parte, faptul că el nu a dovedit producerea acestora, iar, pe de altă 
parte, faptul că repunerea părţilor în situaţia anterioară, cu obligarea angajatorului la plata 
despăgubirilor, conform art. 80 C. muncii, constituie o reparaţie suficientă şi echitabilă. Este 
adevărat că prin concediere se generează, în mod inerent, o stare de tensiune, de disconfort material 
şi psihic, însă aceasta poate fi reparată prin restabilirea legalităţii. 

Răspunderea angajatorului pentru prejudicii morale poate fi antrenată în cazul în care 
prestigiul, demnitatea, onoarea sau imaginea publica a angajatului au fost afectate profund in urma 
unei conduite ilicite sau abuzive. 

În cauză, din analiza probelor administrate, instanţa a constatat că nu s-a făcut dovada 
faptului că angajatorul a exprimat în mod public anumite consideraţii negative legate de capacitatea 
profesională a salariatului, pentru a putea fi afectate prestigiul şi demnitatea reclamantului în cadrul 
colectivului de lucru şi nici faptul că angajatorul a acţionat cu vinovăţie, în sensul că a fost conştient 
de atitudinea sa şi că a urmărit consecinţele negative rezultate, în condiţiile în care S.C. [ .. .]  S.A. 
a emis Decizia de desfacere a contractului de muncă nr.196/22.11.2010, în conformitate cu art.65 
alin 1, art.66, 67 şi 73 din codul muncii, deci pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. 

Instanţa nu a mai analizat celelalte apărări ale pârâtei, referitoare la legalitatea măsurii de 
concediere şi a modalităţii de derulare în continuare a raportului de muncă dintre părţi, întrucât nu 
au legătură cu obiectul acţiunii reclamantului. 

Raportat la considerentele expuse, instanţa a respins acţiunea reclamantului, întrucât nu este 
fondată. 
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Împotriva sentinţei civile nr. 1534 din 06.06.2014, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, în termen legal reclamantul [...] a declarat apel, care a criticat sentinţa pentru 
netemeinicie şi nelegalitate:  

În motivare, reclamantul susţine că instanţa de fond, deşi a fost pusă în faţa unor probe 
concludente, le-a tratat în mod separat dându-le o interpretare eronată bazată în special pe 
convingeri personale care nu au legătură cu criteriile legale de apreciere. 

De asemenea, instanţa de fond a minimalizat importanţa şi autenticitatea unui  raport de 
evaluare psihologică întocmit de către un psiholog cu o reputaţie imaculată din municipiul 
Constanţa prin folosirea sintagmei cabinet "particular" de psihologie. Apreciază că nu poate fi 
comparată competenţa psihologilor atestaţi în funcţie de regimul juridic sau forma de organizare a 
profesiei. Mai degrabă sectorul privat, caracterizat prin competitivitate ar înregistra un nivel al 
profesionalismului mai ridicat decât sectorul de stat desuet şi inoperant. 

Este mai mult decât evident că concluziile unui psiholog se vor baza exclusiv pe declaraţiile 
pacientului filtrate prin bagajul de cunoştinţe pe care acest profesionist le are. Faptul că concluziile 
unui raport de evaluare psihologică se bazează pe declaraţiile pacientului nu poate duce la concluzia 
că psihologul poate fi indus în eroare de către pacient cu efecte asupra rezultatului evaluării. Atâta 
timp cât psihologul nu a găsit alte motive pentru stările emoţionale şi suferinţele psihice avute de 
către reclamant în perioada de referinţă, evident că a concluzionat ca principală cauză - concedierea 
abuzivă; concediere ale cărei efecte le recunoaşte şi instanţa de fond în primul paragraf al paginii 5 
din sentinţa apelată - "este adevărat că prin concediere se generează, în mod inerent, o stare de 
tensiune, de disconfort material şi psihic [...] ". Însă instanţa, în mod total netemeinic şi nelegal a 
apreciat că acest disconfort material şi psihic se repară prin restabilirea legalităţii. 

De asemenea, instanţa de fond confundă daunele materiale cu cele morale, apreciind că atâta 
timp cât pârâta a fost obligată la plata despăgubirilor prevăzute la art.80 din Codul muncii, 
reclamantul nu mai are dreptul la daune morale, întrucât părţile au fost repuse în situaţia anterioară, 
reparaţia fiind suficientă şi echitabilă. 

Cu privire la reţinerile instanţei de fond în sensul că în mod voit  şi  pentru a-şi preconstitui 
probe a întârziat la plata unor rate bancare, reclamantul învederează că a rămas fără venituri pe o 
perioadă extrem de lungă, până la finalizarea procesului trecând mai mult de 3 ani de zile. Pentru a 
combate aceste susţineri arată că va face dovada situaţiei în care s-a aflat după data concedierii 
printr-un document eliberat de Biroul de credit şi Central de Riscuri Bancare. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 

Prin cererea formulată reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata unor daune morale în 
cuantum de 300.000 euro echivalent în lei la data plăţii pentru acoperirea prejudiciului moral cauzat 
prin concedierea nelegală. 

Prin decizia nr.196/22.11.2010 emisă de pârâtă s-a dispus concedierea reclamantului 
începând cu 20.12.2010, în temeiul art. 65 alin.1 din Codul Muncii. 

Prin decizia civilă nr.978/CM/28.01.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa s-a admis 
recursul reclamantului şi s-a modificat în parte sentinţa recurată în sensul anulării deciziei de 
concediere, reintegrarea reclamantului şi obligarea pârâtei la plata despăgubirilor stabilite conform 
art. 78 alin.1 din Codul Muncii. 

Obligarea angajatorului la plata daunelor morale este reglementată prin art. 253 alin. 1 din 
Codul Muncii potrivit cărora: „angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit 
un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de 
serviciu sau în legătură cu serviciul”. 

Pentru a fi angajată răspunderea patrimonială pentru daune morale este necesar să se 
dovedească fapta ilicită a angajatorului, prejudiciul, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, 
culpa angajatorului, condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ. 

Simplul fapt al anulării deciziei de concediere ca fiind nelegală nu este suficient pentru a 
conduce la concluzia producerii unor prejudicii morale. 
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Este necesar ca cel care pretinde daune morale să aducă un minim de probe din care să 
rezulte în ce măsură drepturile personale nepatrimoniale, respectiv starea de sănătate, situaţia 
familială, profesională socială i-au fost afectate. 

Dacă în sarcina angajatorului se poate reţine săvârşirea unei fapte ilicite, prin luarea unei 
măsuri unilaterale abuzive, desfiinţată ulterior de instanţa de judecată, acordarea daunelor morale nu 
poate interveni automat, ci trebuie să îşi găsească un suport probator, potrivit art. 249 C.pr.civ. 

În mod corect prima instanţă a apreciat că prin probele administrate nu s-a făcut dovada 
prejudiciului moral suferit de reclamant şi legătura de cauzalitate dintre măsura dispusă de unitate şi 
impactul negativ atât în plan personal, cât şi în plan profesional şi familial al acestuia. 

Referatul de evaluare psihologică a reclamantului a fost întocmit la data de 25.10.2013, deci 
după un interval de 3 ani de la data luării măsurii concedierii (22.11.2010). 

Având în vedere intervalul mare de timp scurs de la data concedierii, nu se poate aprecia că 
există o legătură de cauzalitate între fapta ilicită şi stările emoţionale descrise în această evaluare. 

Din avizul psihologic având numărul de înregistrare 28/04.06.2015, depus în apel emis de 
acelaşi medic psiholog, rezultă că reclamantul a devenit pacientul cabinetului abia din luna 
noiembrie 2013. 

Scrisoarea medicală depusă la dosarul de fond prin care se recomandă regim alimentar, 
program de kinetoterapie şi cură balneară şi enumeră afecţiuni des întâlnite la persoane cu vârsta 
apropiată de vârsta reclamantului, nu face dovada că afecţiunile  medicale menţionate au fost 
generate de măsura concedierii dispusă de angajator. 

Din analiza coroborată a înscrisurilor depuse la dosar se constată că la data emiterii 
notificării de plată de către BCR prin care i se aducea la cunoştinţă reclamantului că are un debit de 
512,43 euro, instanţa dispusese deja reintegrarea sa şi plata drepturilor de natură salarială prin 
decizia civilă nr. 978/CM/28.10.2013. 

Prin urmare, reclamantul avea posibilităţi materiale pentru a plăti aceste debite. 
În ceea ce priveşte declaraţia martorului [...], prieten cu reclamantul, în mod corect prima 

instanţă a înlăturat această depoziţie ca fiind subiectivă, evenimentele descrise de martor fiind 
cunoscute doar din relatările reclamantului. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 al. 1 C.pr.civ., Curtea a respins apelul 
ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 328/CM/24.06.2015 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
24. Cerere de revizuire. Respingere. Solicitarea interpretării art. 31 Codul 

Muncii. 
 

Revizuirea este o cale de atac extraordinară, de retractare, comună şi nesuspensivă de 
executare, care poate fi introdusă numai împotriva unor hotărâri definitive, pentru cazurile şi în 
condiţiile expres prevăzute de lege. 

Revizuirea formulată în cauză urmărea, în fapt, să repună în dezbatere chestiunile asupra cărora 
instanţa de apel s-a pronunţat definitiv, respectiv, interpretarea art. 31 alin.1 şi alin. 3 C. Muncii  - al cărui 
conţinut este de o claritate care nu necesită nicio interpretare („pe durata sau la sfârşitul perioadei de 
probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la 
iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia”) lucru inadmisibil prin intermediul 
acestei căi extraordinare de atac care nu trebuie să se transforme într-un apel deghizat.  

Aceasta pentru că respectarea dreptului la un proces echitabil şi principiul securităţii raporturilor 
juridice impun exigența conform căreia nicio parte nu este îndreptăţită să solicite rejudecarea unei cauze în 
care a fost dată o decizie definitivă pentru simplul motiv de a obţine o nouă judecată pe fond şi o nouă 
hotărâre. 
 

Pct. 1 al art. 509 N.C.P.C. 
Art. 31 alin.1 şi alin. 3 Codul Muncii 
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Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa la 16.10.2015, petentul [...] a 
solicitat, în temeiul art. 503 alin.1 pct.1 din noul Cod de procedură civilă, revizuirea deciziei civile 
nr. 392/CM/2015 a Curţii de Apel Constanţa, schimbarea în totalitate a acesteia şi admiterea 
acţiunii, cu consecinţa anulării deciziei de concediere nr.58/2014. 

În motivarea cererii sale, petentul a arătat că instanţa nu a verificat susţinerile lui, nu a 
verificat dacă angajatorul S.C. [...] S.R.L. a comis abuzuri de drept, iar dacă aceste verificări erau 
făcute, atunci se putea constata caracterul legal, temeinic şi absolut, nemaiputând fi contestat; aceste 
demersuri puteau fi realizate de către instanţă, deoarece aceasta are la dispoziţie toate pârghiile 
legale de a solicita un control aferent actelor emise, iar eventualul refuz de punere la dispoziţie a 
tuturor solicitărilor instanţei, aceasta avea baza legală de a pune la protecţie angajatul împotriva 
abuzurilor frecvente făcute de diferite societăţi pentru a frauda obligaţiile fiscale aferente unei 
concedieri prin nejustificarea şi neprobarea actelor emise. 

În susținerea căii extraordinare de atac, s-a arătat că soluţia dispusă în apel prin decizia 
civilă nr. 392/CM din 09.09.2015 a Curţii de Apel Constanţa nu are nici un fundament logic, legal 
şi temeinic, pentru că nu face nicio minimă verificare a condiţiilor şi a legalităţii actelor emise de 
societatea S.C. [...] S.R.L., oferă informaţii din partea teoretică dar nu şi cea practică, pentru fiecare 
caz în parte, în situaţii asemănătoare acestei speţe, „certifică” abuzurile făcute de angajatori, în 
detrimentul salariaţilor, blocând drepturile legale ale angajaţilor de a-şi solicita plata pentru orele de 
muncă prestate, pentru calificarea profesională şi pentru dificultatea muncii şi omite să prezinte sau 
să justifice, neprezentarea înscrisurilor doveditoare obligatorii ale societăţii, în desfacerea 
contractului de muncă. 

În dovedirea revizuentul a învederat că înţelege să prezinte instanţei dovezi din care să 
reiasă că a venit la această societate pe funcţia şi pe specializarea pe care a avut-o mereu, fără să fi 
creat vreodată probele care să ducă la desfacerea contractului de muncă, lucru ştiut şi de conducerea 
actualei societăţi. 

Analizând decizia care se vrea retractată prin prisma motivelor invocate de petent, 
Curtea constată că revizuirea este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă ca atare.  

Astfel, prin decizia civilă nr. 392/CM/09.09.2015, Curtea de Apel Constanţa a admis 
apelul pârâtei S.C. [...] S.R.L., Techirghiol, împotriva sentinţei civile nr. 560/12.032015 a 
Tribunalului Constanţa prin care s-a admis în parte acţiunea reclamantului [...] şi s-a anulat 
decizia/notificarea nr. 58/05.11.2014 cu consecinţa repunerii parţilor in situaţia anterioară emiterii 
acesteia, respectiv reîncadrarea reclamantului pe postul deţinut anterior, cu obligarea pârâtei să 
plătească reclamantului despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu 
celelalte drepturi de care acesta ar fi beneficiat şi s-a schimbat această parte a hotărârii atacate, în 
sensul respingerii contestaţiei ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a reţinut că, prin contractul individual de muncă 
nr. 30/20.08.2014,  reclamantul a devenit salariatul pârâtei, părţile convenind asupra unei perioade 
de probă de 90 de zile calendaristice începând de la data perfectării contractului individual de 
muncă; prin notificarea nr. 58/05.11.2014 angajatorul S.C. [...] S.R.L. i-a comunicat pârâtului 
încetarea acestui contract individual de muncă începând cu data de 05.11.2014 în temeiul art. 31 
alin.(1) şi alin.(3) Codul Muncii, înaintea împlinirii termenului de probă de 90 de zile. 

Instanţa de apel a reţinut că această comunicare înainte de expirarea perioadei de probă, 
conţine voinţa fără echivoc a angajatorului de a denunţa unilateral acest contract de muncă fără a 
avea obligaţia de a explicita considerentele pentru care a considerat că reclamantul nu este apt să 
îndeplinească funcţia pentru care fusese angajat; nu s-a reţinut susţinerea reclamantului - însuşită de 
prima instanţă - potrivit căreia în lipsa unor motive temeinice şi a unor probe produse de către 
angajator cu privire la inaptitudinea salariatului pentru îndeplinirea funcţiei încredinţate măsura 
concedierii în perioada de probă este nelegală. 

Curtea de Apel Constanta a considerat că, raportat la conţinutul art. 31 alin.1 şi alin. 3 C. 
Muncii se reţine că legiuitorul şi-a manifestat în mod cert voinţa de a schimba radical soluţia 
stabilită de reglementarea iniţială – concediere pentru necorespundere profesională conform art. 61 
lit.(d), dar fără preaviz, astfel că această clauză referitoare la perioada de probă constituie o clauză 
de dezicere prin care angajatorul poate rezilia contractul de muncă printr-o notificare scrisă, fără a fi 
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necesar să emită, o decizie de concediere, potrivit art. 61 lit.(d) Codul Muncii şi fără să indice 
motivele pentru care a considerat că reclamantul nu corespunde exigenţelor funcţiei încredinţate. 

Revizuirea este o cale de atac extraordinară, de retractare, comună şi nesuspensivă de 
executare, care poate fi introdusă numai împotriva unor hotărâri definitive, pentru cazurile şi în 
condiţiile expres prevăzute de lege. 

Potrivit pct. 1 al art. 509 N.C.P.C., revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau 
care evocă fondul poate fi cerută dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut 
sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut.  

Textul sus-citat stabileşte, prin voinţa legiuitorului, o cale procesuală extraordinară de atac 
menită să permită retractarea acelor hotărâri care în mod vădit se abat de la obiectul raportului 
litigios dedus judecăţii, pronunţându-se, în flagrantă disociere de acesta, o soluţie raportată la extra 
petita, plus petita sau la minus petita.  

Conform art. 22 alin. 6 N.C.P.C.,  judecătorul trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-
a cerut, fără însă a depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. În 
aplicarea principiului disponibilităţii instituit de art. 9 alin. 2 instanţa nu poate, sub sancţiunea 
desfiinţării hotărârii, să depăşească obiectul cererii; pe de altă parte, instanţa este obligată să se 
pronunţe asupra tuturor capetelor acţiunii – fie că au caracter principal, accesoriu sau incidental. 

Prima ipoteză vizată de art. 509 pct. 1 are în vedere situaţia în care instanţa s-a pronunţat, 
din eroare, şi asupra unor lucruri care nu s-au cerut (extra petita); a doua ipoteză se referă la situaţia 
în care instanţa nu s-a pronunţat asupra tuturor cererilor formulate, indiferent că au caracter 
principal, accesoriu sau incidental (minus petita); în fine, ultima ipoteză a textului vizează situaţia în 
care instanţa a dat reclamantului mai mult decât a cerut (plus petita) 

Din acest punct de vedere, invocarea situaţiei de fapt şi reluarea apărărilor din cursul 
judecăţii ordinare în cuprinsul revizuirii şi încadrarea - în opinia revizuentului - în ipoteza 
reglementată prin art. 509 pct. 1, nu poate fi reţinută întrucât se tinde în acest mod la modificarea 
temeiurilor de legalitate reţinute în apel, ceea ce nu este permis. 

Revizuirea formulată în cauză urmăreşte, în fapt, să repună în dezbatere chestiunile asupra 
cărora instanţa de apel s-a pronunţat definitiv, respectiv, interpretarea art. 31 alin.1 şi alin. 3 C. 
Muncii - al cărui conţinut este de o claritate care nu necesită nicio interpretare („pe durata sau la 
sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o 
notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea 
acesteia”) lucru inadmisibil prin intermediul acestei căi extraordinare de atac care nu trebuie să se 
transforme într-un apel deghizat.  

Aceasta pentru că respectarea dreptului la un proces echitabil şi principiul securităţii 
raporturilor juridice impun exigenta conform căreia nicio parte nu este îndreptăţită să solicite 
rejudecarea unei cauze în care a fost dată o decizie definitiva pentru simplul motiv de a obţine o 
nouă judecată pe fond şi o nouă hotărâre. 

Pentru toate aceste considerente, constatând că în cauză nu sunt întrunite cerinţele art. 509 
pct. 1 N.C.P.C. evocate în susţinerea căii de atac, cum apelul pârâtei S.C. [...] S.R.L. viza exclusiv 
interpretarea art. 31 Codul Muncii din perspectiva doctrinei şi jurisprudenței C.C.R. indicate în 
calea de atac, iar instanţa de apel s-a pronunţat în mod absolut evident în limitele învestirii sale, 
revizuirea urmează a fi respinsă ca nefondată. 

Decizia civilă nr. 646/CM/16.12.2015 
Judecător redactor Gabriel Lefter 

 

25. Stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământ după intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2011. 

 
După intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2011, drepturile salariale ale personalului didactic şi 

didactic auxiliar din învăţământ  sunt cele care s-au stabilit prin această lege întrucât, începând cu data de 
13.05.2011 s-a instituit un mod de calcul al salariului cuvenit acestei categorii de personal care nu mai 
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depinde de salariul de bază aflat în plată la momentul intrării în vigoare a Legii 63/2011, majorările 
salariale reglementate de Legea 221/2008 nemaisubzistând  noii reglementări.  

 
Legea nr. 63/2011 

CEDO - Cauzele conexe Mihăieşi contra României  
şi Senteş contra României 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 3197/118/2014 reclamanţii 

[…] prin Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa au chemat în 
judecată pe pârâta Şcoala Gimnazială [...] Constanţa, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să dispună obligarea pârâtei la stabilirea drepturilor salariale astfel cum au rezultat din 
aplicarea Legii nr.330/2009, a Legii 285/2010 şi a Legii 63/2011, prin raportare la Legea 
nr.221/2008, precum şi la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite şi cele efectiv 
încasate,  începând cu data de 13.05.2011 şi până la data pronunţării hotărârii, actualizate cu 
indicele de inflaţie la data plăţii efective, corespunzător perioadei efectiv lucrate în unitatea de 
învăţământ. 
 În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că prin O.G. nr.15/2008 au fost reglementate 
creşteri salariale ale personalului din învăţământ pentru anul 2008, iar actul normativ menţionat a 
fost aprobat, cu modificări, prin Legea nr.221/27.10.2008. Principala modificare a vizat majorarea 
coeficientului de multiplicare de 1.000 lei pentru personalul didactic şi didactic auxiliar la 400,00 lei, 
pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, şi care reprezintă valoarea de referinţă pentru 
creşterile salariale ulterioare. 

Deşi, ulterior, Guvernul României a încercat în repetate rânduri modificarea OG nr. 
15/2008, aceasta a rămas aplicabilă în forma aprobată prin Legea 221/2008, ca urmare a constatării 
prin decizii succesive pronunţate de  Curtea Constituţională, a neconstituţionalităţii modificărilor 
aduse. Totodată, aplicabilitatea Legii 221/2008 pentru perioada 01.10.2008 - 31.12.2009 a fost 
confirmată prin Decizia în interesul legii nr. 3/2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
împotriva unităţii pârâte fiind obţinută şi o hotărâre judecătorească de obligare la aplicarea 
dispoziţiilor Legii 221/2008 pentru perioada menţionată. 

Cu privire la perioada 01.10.2010-31.12.2010, reclamanţii au precizat că în baza Legii 
330/2009, pârâta ar fi trebuit să menţină salariul din luna decembrie 2009, potrivit dispoziţiilor 
exprese ale art. 30 alin.5 din lege. În plus, prin art. 5 alin.1 din OUG 1/2010, s-a prevăzut că 
începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 păstrează salariul 
avut la această dată. 

Această modalitate de calcul a salariilor, ulterior datei de 01.01.2010, a fost confirmată şi 
prin considerentele Deciziei nr. 877/28.06.2011 a Curţii Constituţionale, potrivit cu care 
reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 01.01.2010 se va face pe coeficienţii 
şi salariul avut în plată la 31 decembrie 2009, stabilit în conformitate cu Legea 221/2009 şi nu cu 
OUG 41/2009.  

Cu privire la perioada 01.01.2011-13.05.2011, reclamanţii au învederat că Legea 285/2010 
stabileşte la art. 1 că salarizarea în anul 2011 porneşte de la salariile stabilite în luna octombrie 
2010, în conformitate cu prevederile Legii 330/2009 şi, implicit, cu luarea în considerare a 
prevederilor Legii 221/2008. 

Referitor la perioada ulterioară datei de 13.05.2014, reclamanţii au susţinut că Legea 
63/2011 a diminuat salariile personalului didactic la nivelul salariilor din lunile ianuarie-martie 
2008, cu încălcarea Legii 221/2008 şi a principiului stabilit de Legea 330/2009 şi Legea 285/2010, 
privind menţinerea salariilor la nivelul cuvenit anterior intrării lor în vigoare. 

Prin reducerea intempestivă şi discriminatorie a salariilor, numai în sistemul de învăţământ, 
au fost încălcate prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului, întrucât dreptul de a primi un salariu deja stabilit constituie un drept de proprietate în 
sensul Convenţiei.Totodată, prin adoptarea Legii 63/2011, a fost încălcată şi speranţa legitimă a 
reclamanţilor, dreptul lor la o coerenţă şi siguranţă legislativă, în baza căreia să-şi poată valorifica şi 
apăra drepturile patrimoniale, devenind iluzoriu.  
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În dovedirea cererii, reclamanţii au depus la dosar adeverinţă emisă de unitatea şcolară 
pârâtă şi practică judiciară. 

În apărare, pârâta nu a formulat întâmpinare şi nu a propus probe. 
Prin sentinţa civilă nr.1650/09.07.2014, Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 

acţiunea formulată de reclamanţi.  
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele:  

          Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, rezultă următoarele: 
          Prin art.1 alin.(1) lit.”b” şi „c” din OG.15/2008 privind creşterile salariale ale personalului din 
învăţământ pe anul 2008 se stabilea o evaluare a coeficientului de multiplicare 1,000, în raport de 
care în anumite intervale de timp era asigurată o creştere a drepturilor salariale ale personalului 
didactic şi didactic auxiliar pentru anul 2008 cu 16% mai mult faţă de nivelul din 31 decembrie 
2007. 

Acest act normativ a fost aprobat - cu modificări - prin Legea nr.221/2008, fiind consacrată 
o majorare a coeficientului de multiplicare de 1,000 la 400,00 lei pentru perioada 1 octombrie-31 
decembrie 2008 şi care reprezenta valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare.  

 Prin OUG 136/2008 şi OUG 151/2008 au fost modificate unele prevederi ale OG.15/2008, 
în sensul reducerii majorărilor salariale stabilite de puterea legislativă, prin lege.Prin decizii 
succesive ale Curţii Constituţionale a fost constatată însă neconstituţionalitatea modificărilor aduse 
de Guvern la OG.15/2008, astfel cum fusese aprobată prin Legea nr.221/2008, consecinţa fiind 
aceea a recunoaşterii îndreptăţirii personalului din învăţământ la plata drepturilor salariale, astfel 
cum au fost consacrate prin OG.15/2008, în condiţiile în care această ordonanţă a fost aprobată prin 
lege. 

În cazul reclamanţilor, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, unitatea şcolară angajatoare a 
fost obligată la calcularea drepturilor salariale rezultate din aplicarea Legii nr. 221/2008, a Legii 
330/2009 şi a Legii 285/2010 şi la plata diferenţelor dintre drepturile salariale efectiv încasate şi 
cele cuvenite pentru perioada 01.10.2008 –13.05.2011, actualizate cu indicele de inflaţia la data 
plăţii efective. 

În acest sens, s-a reţinut că Legea 330/2009 a garantat menţinerea în cursul anului 2010 a 
salariului brut de care personalul în funcţie a beneficiat la data de 31.12.2009. 

Astfel, pentru punerea în aplicare a legii unice de salarizare a fost adoptată O.U.G. 1/2010, 
care la art. 5 alin.1 relua principiul nediminuării salariilor în plată la data de 31.12.2009, pentru ca 
la alin.6 să prevadă în mod expres: Reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 
ianuarie 2010 se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri 
în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, 
aprobată prin Legea nr. 300/2009.   

Cu privire la anul 2011, s-a reţinut că art. 1 din Legea 285/2010 a prevăzut că începând cu 1 
ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de 
bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri 
publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.  

   (2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi 
al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, 
solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate 
personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în 
măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.  

   (3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va stabili în anul 2011 
ţinându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, 
după caz, în specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010. 

Prin  urmare, criteriul de referinţă în determinarea salariului plătit personalului bugetar cu 
începere din luna ianuarie 2011 îl reprezenta salariul din luna octombrie 2010, majorat cu 15%.Cum 
pentru considerentele anterior expuse, s-a reţinut că în anul 2010 reclamanţii erau îndreptăţiţi la 
calcularea salariului cu luarea în considerare a prevederilor Legii 221/2008, aceeaşi bază de calcul a 
fost avută în vedere şi după 01.01.2011, cu aplicarea totodată a majorării de 15%. 
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La data de 13.05.2011 a intrat însă în vigoare Legea 63/2011 privind încadrarea şi 
salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, prin care s-au stabilit atât 
cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru această categorie de personal contractual, cât şi 
sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare, precum şi 
metodologia de calcul al acestora. 

În consecinţă, începând cu data de 13.05.2011, a fost instituit un mod de calcul al salariului 
cuvenit personalului didactic şi didactic auxiliar care nu mai depindea de salariul de bază aflat în 
plată la momentul intrării în vigoare a Legii 63/2011, astfel că majorările salariale reglementate de 
Legea 221/2008 nu au mai subzistat noii reglementări.  

Prin cererea de faţă, reclamanţii au susţinut că drepturile salariale cuvenite în baza Legii 
63/2011 trebuie calculate tot prin raportare la algoritmul de calcul stabilit prin Legea 221/2008, 
Legea 330/2009 şi Legea 285/2010, cu înlăturarea diminuării ce rezulta din aplicarea noului act 
normativ şi care contravin art. 1 din Protocolul nr.1 la CEDO.    
 Faţă de aceste susţineri se impune a fi reţinut faptul că Legea nr. 63/2011 a fost declarată 
constituţională prin Deciziile nr. 575/04.05.2011, nr. 130/16.02.2012, nr. 31/05.02.2013 şi nr. 
291/22.05.2014 ale Curţii Constituţionale, iar criticile de neconstituţionalitate au vizat tocmai 
încălcarea normelor constituţionale şi convenţionale privind proprietatea privată, formulate din 
perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un bun .   
     Pe această cale, instanţa de contencios constituţional a reţinut că în materia drepturilor 
salariale, CEDO face o distincţie esenţială între dreptul de a continua să primeşti în viitor un salariu 
într-un anumit cuantum şi dreptul de a primi efectiv salariul câştigat pentru o perioadă în care 
munca a fost prestată (cauza Vilho Eskelinen împotriva Finlandei, paragraful 94). Astfel, Curtea a 
constatat că este dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul 
salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat, statul fiind 
cel în măsură să stabilească ce sume trebuie plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate 
dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări 
legislative corespunzătoare (cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).  
    Totodată, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit 
că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea 
politicilor lor în acest domeniu (spre exemplu, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în 
Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, şi Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată 
în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, paragraful 57).  
 Curtea Constituţională a examinat de asemenea şi criticile referitoare la previzibilitatea 
normelor juridice şi protecţia aşteptărilor legitime ale cetăţenilor, constatând că acestea nu sunt 
încălcate, câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei 
categorii profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat.În plus, drepturile 
câştigate nu au fost cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate. 
 În ce priveşte instituirea unei pretinse discriminări în cazul personalului didactic şi didactic 
auxiliar, faţă de restul salariaţilor plătiţi din fondurile publice, prin aceleaşi decizii anterior 
menţionate s-a statuat că instituirea de regimuri juridice diferite în situaţii care impun rezolvări 
diferite nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalităţii. 
 Curtea Constituţională a constatat astfel că, în materia salarizării personalului didactic şi 
didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase 
acte normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la 
un sistem de salarizare neunitar. 
 Or, în acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, Legea 
63/2011 a dat expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major 
asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele 
modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine 
inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ. 
     În aceste condiţii, Curtea Constituţională a reţinut că situaţia obiectiv diferită a personalului 
didactic şi didactic auxiliar a justificat instituirea unui tratament juridic distinct în ceea ce priveşte 
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salarizarea acestei categorii profesionale, fără ca aceasta să aibă semnificaţia încălcării principiului 
egalităţii în drepturi. 
 Pentru considerentele anterior expuse, instanţa constată că toate criticile reclamanţilor 
referitoare la neconformitatea Legii 63/2011 cu jurisprudenţa CEDO au constituit obiect de analiză 
al Curţii Constituţionale, cu prilejul verificării constituţionalităţii actului normativ menţionat. Cum 
puterea de lucru judecat ce însoţeşte deciziile Curţii Constituţionale se ataşează nu numai 
dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta, instanţele de judecată sunt obligate să 
respecte întru totul aceste decizii, potrivit dispoziţiilor art.147 alin.4 din Constituţie, astfel că, pe 
calea unei analize proprii, nu ar putea stabili că Legea 63/2011 este contrară Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului (în acest sens sunt Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1995, Decizia 
nr.1415/2009, Decizia nr. 414/2010,  Decizia nr.415/2010). 
 Faţă de cele expuse, urmează a se reţine că, ulterior datei de 13.05.2011, reclamanţii au 
primit drepturi salariale calculate potrivit actului normativ aplicabil în materia salarizării 
personalului didactic şi didactic auxiliar, conform atât Constituţiei, cât şi jurisprudenţei CEDO.Pe 
cale de consecinţă, cererea de faţă va fi respinsă ca nefondată.    

 Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii prin Sindicatul Salariaţilor din 
Învăţământul Preuniversitar Constanţa, invocând în esenţă următoarele: consideră că, şi după 
data de 13.05.2011, salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar, trebuie sa fie raportate la 
prevederile Legii nr. 221/2008, pentru aprobarea O.G. nr. 15/2008; reducerea salariilor s-a realizat 
intempestiv şi în mod discriminatoriu - numai în sistemul de învăţământ; astfel, sunt încălcate 
dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, 
întrucât noţiunea de „bun" îmbracă, în situaţia de faţă, natura unui drept patrimonial, respectiv 
„orice interes al unei persoane de drept privat ce are valoare economică" (cauza Buchen contra 
Cehiei); întrucât dreptul de a primi un salariu deja stabilit constituie un „drept de proprietate" în 
sensul Convenţiei şi a Protocoalelor adiţionale, reducerea cuantumului acestuia, prin diminuarea 
operată intempestiv de lege, echivalează cu o expropriere; practica exproprierii sau a anulării 
parţiale a dreptului la salariu, cu efect definitiv, reprezintă violarea principiilor fundamentale şi 
contravine măsurilor de acordare a asistenţei financiare convenite cu Comisia Europeană; mai mult 
decât atât, prin adoptarea Legii nr. 63/2011, a fost încălcată şi „speranţa legitimă" a reclamanţilor, 
întrucât, prin măsura dispusă, dreptul lor la o coerenţă şi siguranţă legislativă, în baza căreia să-şi 
poată valorifica, păstra şi apăra drepturile patrimoniale, devine iluzoriu; de altfel, după cum s-a 
reţinut în practica judecătorească, drepturile salariale astfel determinate nu pot fi inferioare celor de 
care reclamanţii beneficiau până la intrarea în vigoare a noii legi (Tribunalul Argeş, sentinţa civilă 
nr. 9657/2013 pronunţată în dosarul nr. 24043/109/2012-irevocabilă; Tribunalul Argeş, sentinţa 
civilă nr. 10392/2013 pronunţată în dosarul nr. 156/109/2013 - irevocabilă ş.a.); de asemenea, într-o 
speţă similară, Tribunalul Constanţa a obligat unitatea de învăţământ pârâtă la «recalcularea 
salariului de bază începând cu luna ianuarie 2011 conform prevederilor Legii nr. 285/2010 şi la 
plata diferenţelor dintre salariile astfel calculate şi cele efectiv încasate în perioada 01.01.2011 şi 
data pronunţării prezentei hotărâri (data pronunţării hotărârii: 01.06.2012, deci ulterior datei de 
13.05.2011 - n.n.)» (Tribunalul Constanţa, sentinţa civilă nr. 3071/01.06.2012, pronunţată în 
Dosarul nr. 2549/118/2012 - irevocabilă); în faţa instanţelor naţionale, norma de drept comunitar 
poate fi invocată pentru a produce efecte prin interpretare sau prin acţiunea principiului „efectului 
direct"; în consecinţă, primul judecător al Convenţiei este judecătorul naţional, care urmează să 
aplice direct prevederile convenţionale; C.J.C.E. a arătat că orice act comunitar poate fi sursă pentru 
interpretare, putându-se utiliza orice metodă cunoscută, şi - având în vedere cauza Grimaldi - 
inclusiv recomandările trebuie să fie avute în vedere de instanţa naţională în interpretarea dreptului 
comunitar; art.l din Protocolul adiţional 1 la Convenţiei stabileşte că orice persoană fizică sau 
juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale şi ca nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa 
decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generate ale 
dreptului internaţional; Curtea Europeană a Drepturilor Omului a creat in jurisprudenţa sa o noţiune 
autonomă specifică sistemului Convenţiei, pe care a dezvoltat-o din noţiunea iniţială a textului 
"orice persoană are dreptul la respectarea bunurilor sale"; în hotărârea Gasus împotriva Olandei din 
23 februarie 1995, Curtea a explicat că noţiunea de bun reglementată de art.l al Protocolului are o 
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semnificaţie autonomă şi în mod evident nu se limitează numai la proprietatea unor bunuri 
corporale, anumite alte drepturi şi interese care constituie active pot fi considerate drepturi de 
proprietate si deci bunuri în sensul acestei dispoziţii; CEDO a arătat că noţiunea de bun se referă la 
orice valoare patrimonială, ca ansamblu de interese care decurg din raporturile cu conţinut 
economic, pe care o persoană ar fi putut în mod efectiv si licit să le dobândească; în concepţia 
jurisprudenţei CEDO instituţiile de drept public sunt asimilate, în dreptul intern într-o mare măsură 
statului, aşa încât refuzul de a acorda sumele de bani aferente unor drepturi prevăzute într-o lege se 
constituie în încălcarea art.l din Protocolul 1 si art.6 din Convenţie, dacă nu poate fi justificată 
printr-una din excepţiile prevăzute în acest articol; astfel, partea a doua a articolului 1 din Protocolul 
1 prevede trei condiţii în care privarea de un bun nu reprezintă o încălcare a dreptului titularului 
asupra acelui bun: privarea să fie prevăzută de lege, adică de normele interne aplicabile în materie, 
să fie impusă de o cauză de utilitate publică, să fie conformă cu principiile generate ale dreptului 
internaţional; în aceste condiţii, aceste drepturi salariale devin un drept constituit prin lege, un drept 
legitim, licit, iar reclamanţii ar fi putut să aibă în patrimoniul lor în mod efectiv şi licit sumele 
aferente acestor drepturi salariale, cu atât mai mult; prin neacordarea efectivă, după data de 
13.05.2011, a drepturilor conferite de Legea nr. 221/2008 a avut loc o încălcare a art. 1 din Primul 
protocol adiţional, motiv pentru care, în baza art. 11 si art. 20 din Constituţia României şi a art. 4 
din Noul Cod Civil trebuie să se acorde prioritate reglementării internaţionale la care România a 
devenit parte prin ratificarea Convenţiei. 

Pentru toate aceste considerente se solicită ca, reanalizând probele administrate la dosarul 
cauzei, să se dispună admiterea apelului, schimbarea in tot a hotărârii atacate şi admiterea acţiunii 
astfel cum a fost formulată. 

În drept, s-au invocat prevederile art. 466 si 470 Cod procedură civilă, art. 214 din Legea nr. 
62/2011, art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, art. 
28 din Legea nr. 62/2011, Legea nr. 63/2011, Legea 283/2011, OG 37/2008, Legea 221/2008 si OG 
15/2008. 

Instanţa nu a formulat întâmpinare.  
În apel nu s-au administrat alte probe.  
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod.pr.civ., Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 

 În cauză, se are în vedere că prin Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea 
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ s-au stabilit atât cuantumul brut al salariilor 
de încadrare, cât şi sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de 
salarizare, precum şi metodologia de calcul al acestora. 

Astfel, începând cu data de 13.05.2011 s-a instituit un mod de calcul al salariului cuvenit 
personalului didactic şi didactic auxiliar care nu mai depinde de salariul de bază aflat în plata la 
momentul intrării în vigoare a Legii 63/2011, majorările salariale reglementate de Legea nr. 
221/2008 nemaisubzistând noii reglementări.  

 Apoi, în conformitate cu art.II – art.1 al.3 din OUG nr.80/2010 aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 283/2011, în anul 2012 cuantumul brut al drepturilor salariale pentru personalul didactic 
şi nedidactic stabilit în conformitate cu Legea nr. 63/2011 s-au menţinut şi pentru anul 2012. 

 În conformitate cu art.1 al.3 din OUG nr.19/2012, cest cuantum al veniturilor a fost majorat 
în anul 2012 potrivit procentelor stabilite la alineatul 1. 

 În conformitate cu art.1 din OUG nr. 84/2012 acest cuantum majorat raportat la venitul 
stabilit în baza Legii nr. 63/2011 a fost menţinut în plată în anul 2013. 

 În anul 2014, acelaşi cuantum al veniturilor stabilite pentru personalul didactic şi nedidactic 
din învăţământ în baza Legii nr. 63/2011, cu majorările prevăzute de OUG nr.19/2012, a fost 
menţinut potrivit art.1 alin.3. 

În cauză, este esenţial a stabili natura drepturilor salariale pentru a stabili regimul protecţiei 
acestui drept. 
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Astfel, este de reţinut că în unele decizii, Curtea Constituţională a stabilit în legătură cu 
dreptul la muncă şi la protecţia socială a muncii şi dreptul la un nivelul de trai decent, aşa cum sunt 
consfinţite în prevederile constituţionale ale art.41 şi art.47 alin.(1) că „prin conţinutul lor […] sunt 
drepturi complexe care includ şi dreptul la salariu şi dreptul la condiţii rezonabile de viaţă, care să 
asigure un trai civilizat şi decent cetăţenilor” (de exemplu decizia nr. 1221/12.11.2008). 

Privind dreptul la salariu ca făcând parte din conţinutul dreptului la muncă, se înţelege că 
dreptul al salariu se bucură de aceeaşi protecţie ca şi dreptul al muncă.  

În legătură cu aceste acte normative, şi în special în legătură cu Legea nr. 63/2011 trebuie 
avute în vedere cele stabilite de Curtea Constituţională în Decizia nr.553 din 15 octombrie 2014 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1 alin.(1) şi (2), art.2 alin.(1) şi art.6 
din Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ, art.II art.1 alin.(3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, art.1 alin.(1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 
bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare şi art.1 alin.(3) şi (4) şi art.2 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice (publicată în Monitorul Oficial nr.9 din 07.01.2015). 
 Astfel, Curtea Constituţională a constatat că, în materia salarizării personalului didactic şi 
didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte 
normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un 
sistem de salarizare neunitar. În acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic 
auxiliar, reglementarea criticată dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de 
impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în 
vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, 
urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ. 

Curtea constată că cele statuate prin Decizia nr.877 din 28 iunie 2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.706 din 6 octombrie 2011, şi Decizia nr.872 din 25 iunie 
2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.433 din 28 iunie 2010, nu au 
incidenţă în cauză, situaţiile avute în vedere cu prilejul pronunţării acestor decizii fiind diferite. 
Astfel, în Decizia nr.877 din 28 iunie 2011, Curtea s-a referit la neconstituţionalitatea dispoziţiilor 
unei ordonanţe de urgenţă ale cărei reglementări urmăreau să contracareze măsurile de politică 
legislativă în domeniul salarizării personalului din învăţământ adoptate de Parlament prin Legea 
nr.221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se 
vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.730 din 28 octombrie 2008, situaţie ce nu poate fi confundată cu cea a adoptării unor noi 
măsuri în domeniul salarizării printr-o nouă lege adoptată de Parlament, aşa cum este cazul Legii 
nr.63/2011. De asemenea, prin Decizia nr.872 din 25 iunie 2010, Curtea Constituţională, analizând 
pe calea controlului de constituţionalitate a priori dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele 
măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.441 din 30 iunie 2010, a arătat că măsurile privind diminuarea salariilor cu 
25% erau constituţionale atât timp cât îndeplineau condiţiile art.53 din Constituţie, între altele 
referindu-se şi la caracterul temporar al acestor măsuri. Curtea a arătat, într-adevăr, că începând cu 
data de 1 ianuarie 2011 se revine la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de 
adoptarea acestor măsuri de diminuare, dar cele statuate de Curte nu pot fi interpretate ca 
reprezentând un obstacol pentru Parlament ca, în viitor, în funcţie de condiţiile economice şi sociale 
avute în vedere, să adopte o nouă politică de salarizare, aşa cum a procedat prin dispoziţiile Legii 
nr.63/2011. 

Cât priveşte critica de neconstituţionalitate adusă dispoziţiilor art.II art.1 alin.(3) şi (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2010, art.1 alin.(1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr.19/2012, art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2012 şi art.1 alin.(3) şi 
(4) şi art.2 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, Curtea constată că 
aceasta este identică celei formulate cu privire la dispoziţiile Legii nr.63/2011, astfel că sunt 
aplicabile considerentele reţinute deja. 

Forţa obligatorie ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci și deciziile Curţii Constituţionale, se 
ataşează nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, Curtea a 
reţinut că atât considerentele, cât si dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii si se impun 
cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept (a se vedea, spre exemplu, Decizia Plenului Curţii 
Constituţionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul controlului de 
constituţionalitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, 
Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
796 din 23 noiembrie 2009, sau Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010). 

Apoi, mai trebuie avut în vedere că, în considerentele Deciziei nr. 838/27.05.2009 
pronunţată  de Curtea Constituţională (publicată în Monitorul Oficial nr.461 din 03.07.2009), s-a 
stabilit că „potrivit Legii fundamentale, singura autoritate abilitată să exercite controlul 
constituţionalităţii legilor sau ordonanţelor este instanţa constituţională. Prin urmare, nici Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi nici instanţele judecătoreşti sau alte autorităţi publice ale statului nu au 
competenţa de a controla constituţionalitatea legilor sau ordonanţelor, indiferent dacă acestea sunt 
sau nu în vigoare”.  

Ca urmare, instanţa de judecată este în imposibilitate să analizeze aspecte care vizează 
constituţionalitatea Legii nr.63/2011 întrucât ar proceda astfel la un control de constituţionalitate al 
acestui act normativ, control care intră în competenţa exclusivă a Curţii Constituţionale. 

Mai mult, prin deciziile nr. 818/3.07.2008, nr.819/3.07.2008 şi nr. 820/03.07.2008 pronunţate 
de Curtea Constituţională, s-a statuat că prevederile art. 1, art.2 al.3 şi art. 27 al.1 din O.G. nr. 
37/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, sunt 
neconstituţionale în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că instanţele judecătoreşti, au 
competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că 
sunt discriminatorii şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse 
în alte acte normative. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în jurisprudenţa sa că dreptul la muncă nu 
este garantat de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 
(cauza Teodorescu contra României – paragraful nr.88). 

Aceasta s-a pronunţat însă în legătură cu drepturile salariale şi în referire la noţiunea de „bun” 
sau aceea de „speranţă legitimă”. 

Astfel, în hotărârea pronunţată în cauza Vilho Eskelinen şi alţii împotriva Finlandei, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a statuat că nu există potrivit Convenţiei un drept al individului de 
a continua să fie plătit cu un salariu într-un anumit cuantum (paragraful 94). S-a mai reţinut că 
pretenţiile reclamanţilor pot fi considerate un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţie 
doar dacă există o bază suficientă în legislaţia naţională. 

De asemenea, în hotărârea pronunţată în cauza Kechko împotriva Ucrainei, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că intră în marja de apreciere a statelor să stabilească ce 
drepturi sunt plătite salariaţilor săi din bugetul de stat şi că statul poate introduce, suspenda sau 
elimina plata unor astfel de beneficii prin realizarea modificărilor legislative corespunzătoare 
(paragraful 23).  
 În aceeaşi hotărâre, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai reţinut, însă, că în situaţia 
în care, totuşi, o prevedere legală prevede plata anumitor beneficii şi condiţiile prevăzute au fost 
îndeplinite, autorităţile nu pot în mod deliberat să refuze plata lor atâta timp cât prevederile legale 
respective rămân în vigoare (paragraful 23). 

În sfârşit, mai trebuie avut în vedere că prin Decizia din 6 decembrie 2011 în cauzele 
conexe Mihăieşi contra României şi Senteş contra României, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a stabilit, în acelaşi sens, că prevederile Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
a Libertăţilor Fundamentale nu garantează dreptul unei persoane de a continua să primească un 
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salariu într-un anumit cuantum (paragraful 14), că statul are dreptul de a stabili remuneraţia din 
buget pentru angajaţii săi şi poate suspenda sau înceta plata anumitor drepturi prin modificări 
legislative (paragraful 15) şi că o creanţă nu poate fi considerată ca o valoare patrimonială în sensul 
art.1 din Protocolul 1 la Convenţie decât dacă are o bază suficientă în dreptul intern inclusiv dacă a 
fost recunoscută printr-o jurisprudenţă constantă a instanţelor ceea ce nu este cazul (paragraful 14 şi 
16). Curtea a mai reţinut că autorităţile naţionale sunt mai bine poziţionate decât judecătorul 
internaţional pentru a determina ceea ce este de utilitate publică (paragraful 19), iar o intervenţie 
legislativă care urmăreşte reformarea sectorului economic pentru motive de justiţie socială sau 
pentru corectarea deficienţelor unei legi anterioare în interes public respectă justul echilibru între 
interesele existente din perspectiva sensul art.1 din Protocolul 1 la Convenţie (paragraful 20). 

Ca urmare, drepturile pretinse de reclamanţi nu intră sub incidenţa art.1 din Protocolul 1 la 
Convenţie. 

În cauză nu au relevanţă cele statuate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, nefiind 
indicate norme adoptate în cadrul Uniunii Europene care să aibă incidenţă în cauză. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ., se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 37/CM/27.01.2015 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

B. ASIGURĂRI SOCIALE 

 

26. Conflict de competenţă. Distincţia faţă de măsurile de administrare a 
justiţiei vizând repartizarea aleatorie a cauzelor. 

 
Conflictul de competenţă poate rezulta numai din aplicarea unor prevederi legale referitoare la 

competenţă, inclusiv cele ce stabilesc competenţa unor completuri specializate în anumite materii. În situaţia 
în care se pune problema modului de repartizare a unei cauze între completuri ale aceleiaşi instanţe, în 
acord cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti nu este vorba de un 
conflict de competenţă ci de măsuri de administrare a justiţiei, orice aspect referitor la aceste măsuri 
urmând a fi rezolvat potrivit prevederilor regulamentare.  

 
Art.95 alin.11 din Hotărârea CSM nr. 387/2005 

Art.133 şi art.136 Cod procedură civilă 
 

La data de 30.09.2014 s-a înregistrat la Tribunalul Constanţa sub nr. 6932/118/2014 cererea 
formulată de reclamanta [...] in contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanța, 
solicitând obligarea pârâtei să înceteze impozitarea ilegala a drepturilor din pensii, obligarea pârâtei 
să înceteze reţinerea ilegală din pensie a contribuţiei la sistemul de sănătate, obligarea pârâtei la 
majorarea cu 10% a punctelor anuale obţinute prin valorificarea fiecărui an realizat, obligarea 
pârâtei la restituirea sumelor reţinute ilegal. 
 Dosarul a fost repartizat la în cadrul Secţiei I Civile a Tribunalului Constanţa la completul 
cu indicativul LM7. 
 Prin încheierea pronunţată  la termenul de judecata din 17.11.2014 s-a dispus 
scoaterea de pe rol și înaintarea dosarului primului complet investit, respectiv cel cu 
indicativul LM5, în temeiul art. 96 ind. 2 din Hotărârea CSM nr. 387/2005 privind aprobarea 
Regulamentului de Ordine Interioară al Instanţelor judecătoreşti, constatându-se că reclamanta a 
mai introdus o cerere cu acelaşi obiect şi împotriva aceleiaşi pârâte la data de 27.08.2014, ce a fost 
repartizată la completul cu indicativul LM5, cerere anulata prin Încheierea nr. 101/18.09.-2014.  
 La termenul din 15.01.2015, completul cu indicativul LM5 a invocat excepţia 
necompetenței. 
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 Prin încheierea din 22 ianuarie 2015, s-a dispus trimiterea cauzei spre soluţionare 
completului investit iniţial prin repartizare aleatorie, cel cu indicativul LM7; s-a constatat ivit 
conflictul de competenţă între două complete ale Tribunalului Constanţa – Secţia I Civilă; s-a 
dispus înaintarea cauzei la Curtea de Apel Constanţa, în vederea soluţionării conflictului de 
competenţă. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, s-au reţinut următoarele: 
 Dosarul nr. 6286/118/2014 a fost soluţionat de completul LM5 prin încheierea nr. 
101/18.09.2014, cererea fiind anulată in temeiul art. 200 alin. 3 NCPC. 
 Ulterior dezinvestirii completului LM5, reclamanta [...] formulează o cerere, cu acelaşi 
obiect, aceeaşi cauză și acelaşi pârât chemat in judecată, la data de 30-09-2014, dosarul fiind 
înregistrat cu nr. 6932/118/2014 la complet LM7. 
 Potrivit art. 96 ind. 2 din Hotărârea CSM nr. 387/2005 privind aprobarea Regulamentului de 
Ordine Interioară al Instanţelor - Dacă se constată că pe rolul instanţei există sau au existat cel 
puţin două cereri formulate de aceeaşi parte, având acelaşi obiect principal şi aceeaşi cauză, toate 
cererile vor fi judecate de către primul complet învestit, dacă cererile nu au fost soluţionate încă, 
precum şi dacă primul complet învestit a luat act de renunţarea la judecarea cererii sau a anulat 
cererea ca netimbrată, ca nesemnată ori pentru neîndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de art. 
194-197 din Cod de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Instanţa apreciază că dispoziţiile art. 96 ind. 2 din Hotărârea CSM nr. 387/2005 privind 
aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Instanţelor nu sunt aplicabile întrucât ar fi fost 
necesar ca dosarele sa fie concomitent pe rol. 
 Chiar dacă actuala reglementare a art. 96 ind. 2 din Hotărârea CSM nr. 387/2005 privind 
aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Instanţelor nu mai prevede ca cele doua cereri să 
fie pendinte in acelaşi timp, scopul a rămas acelaşi, anume împiedicarea parţii de a alege intre 
completele deopotrivă sesizate. 
 In condiţiile in care LM5 a soluţionat dosarul nr. 6286/118/2014 la data de 18.09.2014, iar 
dosarul nr. 6932/118/2014 a fost înregistrat la data de 30-09-2014 la completul LM7, a accepta ca 
dispoziţiile art. 96 ind. 2 din Hotărârea CSM nr. 387/2005 privind aprobarea Regulamentului de 
Ordine Interioara al Instanţelor sunt aplicabile in speţa ar lipsi de conţinut principiul repartizării 
aleatorii a cauzelor. 
  Fata de acestea, instanţa va trimite cauza spre soluţionare completului investit iniţial prin 
repartizare aleatorie – LM7. 
 In temeiul art. 133 pct. 2, art. 136 alin. 1 si alin. 4 NCPC, instanţa constată ivit conflictul de 
competenţă între două complete ale Tribunalului Constanţa – Secţia I Civilă si dispune înaintarea 
cauzei la Curtea de Apel Constanţa în vederea soluţionării conflictului de competenţă. 
 Analizând sesizarea, Curtea reţine următoarele: 

Potrivit art.126 (2) din Constituţia României, competenţa instanţelor judecătoreşti sunt 
prevăzute numai prin lege. 
 Rezultă aşadar că în înţelesul art.133 Cod.pr.civ., conflictul de competenţă poate să se 
ivească numai în situaţia în care se pune problema aplicării unor norme legale iar nu şi atunci când 
se pune problema modului de repartizare a cauzelor potrivit unor norme care reglementează măsuri 
de administrare judiciară. 
 Conflictul de competenţă poate privi atât competenţa stabilită prin normele cu caracter 
general cât şi cea stabilită prin norme cu caracter special în referire la secţii sau completuri 
specializate în sensul art. 35 alin.2, art.36 alin.3 şi art.39 din Legea nr. 304/2004, fiind aplicabile 
prevederile art.136 Cod.pr.civ. care are în vedere, însă, completuri specializate în materii diferite, a 
căror competenţă se stabileşte prin legi speciale diferite. 

Competenţa instanţelor reprezintă departajarea prerogativelor jurisdicţionale între instanţele 
judecătoreşti, atât pe verticală (competenţa materială), cât şi pe orizontală (competenţa teritorială) şi 
este stabilită prin norme cu caracter procedural reglementate în codul de procedură civilă sau în legi 
cu caracter special. 
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Astfel, competenţa materială nu se raportează la persoana judecătorilor care intră în 
constituirea completului, ci nivelul instanţei în ierarhia instanţelor judecătoreşti. 

Maniera de distribuire a cauzelor în funcţie de o anumită specializare a magistraţilor în 
anumite materii sau domenii ale dreptului ţine de organizarea judiciară şi nu reprezintă norme de 
competenţă în sensul avut în vedere de legiuitor. 

Chiar dacă jurisprudenţial departajarea cauzelor în funcţie de domenii se face prin sintagma 
„competenţa funcţională”, aceasta nu desemnează o departajare a competenţelor în sensul legii de 
procedură, ci o departajare a cauzelor după specializarea magistratului în anumite domenii, potrivit 
Legii nr. 304/2004. (în acest sens, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia I Civilă - Decizia nr. 
2288 din 19 septembrie 2014) 
 În cauză, însă, nu se pune problema competenţei completurilor învestite cu cele două cereri, 
ambele cereri având ca obiect asigurări sociale şi ambele completuri fiind specializate în această 
materie. 
 Problema care se pune în cauză este una privind repartiţia aleatorie din perspectiva aplicării 
normelor din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin HCSM 
nr.387/2005, care reglementează această problemă organizatorică.  
 Repartizarea aleatorie a cauzelor este un principiu legal potrivit art. 11 din Legea 
nr.304/2004, art.32 alin.6, 53 alin.1, din Legea nr. 304/2004 precum şi art.199 alin.2 teza finală, 
art.475 alin.1 şi 493 alin.1 Cod.pr.civ., iar art.19 Cod. pr. civ. prevede principiul continuităţii. 
 Potrivit art. 139 alin.(1) lit.b) din Legea nr.304/2004, prin Regulamentul de ordine interioară 
al instanţelor judecătoreşti se stabileşte, între altele, şi modul şi criteriile de repartizare a cauzelor pe 
complete de judecată, în vederea asigurării respectării principiilor distribuţiei aleatorii şi 
continuităţii. 

În acest sens trebuie avut în vedere, pe de o parte, că art.95 al.3 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti impune repartizarea cauzei o singură dată. 

Pe de altă parte, în practică, se ivesc diferite situaţii particulare care reclamă instituirea unor 
reguli pentru stabilirea compunerii completului de judecată învestit cu soluţionarea unor cauzei, 
tocmai pentru a asigura finalitatea repartizării aleatorii şi o singură dată a cauzei. 
 O astfel de regulă este şi cea instituită de art.962 din Regulamentul de ordine interioară 
potrivit cu care, dacă se constată că pe rolul instanţei există sau au existat cel puţin două cereri 
formulate de aceeaşi parte, având acelaşi obiect principal si aceeaşi cauză, toate cererile vor fi 
judecate de către primul complet învestit, dacă cererile nu au fost soluţionate încă, precum si dacă 
primul complet învestit a luat act de renunţarea la judecarea cererii sau a anulat cererea ca 
netimbrată, ca nesemnată ori pentru neîndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de art. 194-197 din 
Cod de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare. 
 Aşadar, aspectele care fac obiectul sesizării de faţă nu constituie un conflict de competenţă, 
ci se referă la modul de repartizare a unei cereri de chemare în judecată. 
 În acest sens, trebuie avut în vedere că potrivit art.95 alin.11 din Regulamentul de ordine 
interioară,  încă de la primirea cererii, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, 
trebuie să verifice în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri 
formulate de aceleaşi persoane, împotriva aceloraşi persoane si având acelaşi obiect, sens în care 
întocmeşte un referat în care menţionează rezultatul verificării si îl ataşează la dosarul nou-format. 
 În situaţia în care se constată incidenţa art. art.962 din Regulamentul de ordine interioară 
răspunderea pentru stabilirea modului de repartizare a cauzei revine preşedintelui tribunalului în 
conformitate cu art.12 alin.(1) lit.l) raportat la art.10 alin.(1) lit. f) din Regulamentul de ordine 
interioară. 
 Împrejurarea că, la data repartizării celei de a doua cereri, contrar art.95 alin.11 din 
Regulamentul de ordine interioară, nu s-a constatat situaţia care se încadrează în prevederile art. 962 
din Regulamentul de ordine interioară, nu schimbă natura problemei ivite, aceasta rămânând o 
problemă de administrare judiciară în referire la repartizarea cauzelor, iar nu o problemă de 
competenţă. 
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 Ca urmare, în mod greşit completul care a formulat sesizarea de faţă a înaintat cauza la 
Curtea de Apel  Constanţa, considerând că s-a ivit un conflict negativ de competenţă, sesizarea fiind 
inadmisibilă din perspectiva art.133 şi art.136 Cod.pr.civ. faţă de situaţia de fapt existentă, în sensul 
că nu se încadrează prevederile legii. 
 Faţă de aceste considerente, se va respinge sesizarea Tribunalului Constanţa ca 
inadmisibilă. 

Sentința civilă nr. 1/AS/03.02.2015 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
27. Contestaţie decizie de pensionare. Obligarea Casei Judeţene de Pensii 

la emiterea unei decizii de pensionare pentru limită de vârstă. Plata drepturilor 
de pensie actualizate cu indicele de inflaţie la momentul plăţii. 
 
 Susţinerea pârâtei că activitatea desfăşurată de reclamantă nu se încadrează în grupa a II-a de 
muncă nu pot fi reţinute având în vedere conţinutul adeverinţei eliberate de angajator care atestă că 
activitatea desfăşurată de reclamantă pe o anumită perioadă de timp se încadrează în grupa a II-a de 
muncă. 
 Menţiunile din adeverinţă se coroborează şi cu menţiunile din carnetul de muncă al reclamantei din 
care rezultă că activitatea desfăşurată de reclamantă în perioada 27.10.1979 – 31.03.2001 se încadrează în 
grupa a I-a de muncă. 
 Legalitatea şi temeinicia adeverinţelor prin care se atestă condiţiile de muncă nu pot fi cenzurate de 
casele de pensii, angajatorul purtând întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea 
acestora. 

 
H.G. nr. 559/1990 

Ordinul nr. 969/1990, anexa 2, punctul 5  
Art. 52, art. art.104 alin.2 din Legea nr.263/2010 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 06.08.2014 sub număr de 

dosar 5917/118/2014, reclamanta [...]  a formulat în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ 
DE PENSII CONSTANŢA contestaţie împotriva deciziei nr.32467/4.06.2014. 

În considerentele de fapt, reclamanta a arătat că, în mod nelegal, a fost respinsă cererea sa de 
pensionare nefiindu-i luată în considerare activitatea prestată în grupa superioară de muncă pentru 
perioada 27.10.1979 - 08.08.1980, 01.03.1981 - 01.03.2001, conform adeverinţei nr.503/2013. 

Pârâta nu a formulat întâmpinare, însă a depus note scrise, solicitând respingerea acţiunii ca 
nefondată. 

Prin sentinţa civilă nr.2333 din data de 6 octombrie 2014, pronunţată în dosarul civil 
nr.5917/118/2014, Tribunalul Constanţa a  respins cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Analizând cererea formulată prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei şi 
a dispoziţiilor normative incidente, instanţa apreciază că aceasta este neîntemeiată pentru 
următoarele considerente: 
 La data de 07.05.2014, reclamanta a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de vârstă. 
Prin decizia nr. R32467/4.06.2014, s-a respins cererea de pensionare a reclamantei, reţinându-se şi 
faptul că perioadele 27.10.1979 - 08.08.1980 şi 01.03.1981 - 01.03.2001 nu s-au considerat în grupa 
superioară de muncă motivat de faptul că a avut calitatea de elev şi respectiv meseria/funcţia de 
primitor distribuitor şi gestionare care nu se regăsesc în temeiul legal indicat. 
 Contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei menţionate, la data de 17.06.2014, a 
fost soluţionată prin adresa nr. 9771/17.07.2014. 

Potrivit adeverinţei nr.503/23.09.2013 emisă de SC [...] SA, reclamanta a desfăşurat 
activitatea în grupa a II-a de muncă, în perioada 27.10.1979-31.03.2001, în funcţia/meseria de elev 
curs calificare, lăcătuş mecanic, primitor-distribuitor şi gestionar, din care perioadele 27.10.1979 - 
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08.08.1980 şi 01.03.1981 - 01.03.2001 nu au fost luate în considerare ca fiind stagiu de cotizare 
realizat în această grupă de muncă. 

În ceea ce priveşte temeiul juridic al încadrării în grupa a II-a de muncă, acesta este 
menţionat ca fiind HG nr.559/1990 şi pct.5 din anexa la Ordinul 969/1990. 

Potrivit art. 2 din HG nr. 559/1990, în baza căruia a fost emis Ordinul nr. 969/1990, 
personalul care este in activitate din unităţile de profil, aparţinând Ministerului Industriei Chimice si 
Petrochimice, necuprins in grupa I de munca prin reglementările in vigoare, beneficiază de 
încadrarea in grupa a II-a de muncă in vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrată după data 
de 18 martie 1969. Categoriile de personal care, potrivit sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu, pot 
beneficia de această prevedere, se stabilesc de Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat in condiţii deosebite. 
 În principiu, legalitatea şi temeinicia adeverinţelor prin care se atestă condiţiile de muncă şi 
veniturile obţinute de salariaţi nu pot fi cenzurate de casele de pensii, persoanele care le-au eliberat 
purtând răspunderea pentru corectitudinea datelor. Înlăturarea unor astfel de adeverinţe de la 
aplicare în procesul de stabilire a drepturilor de pensie nu poate fi posibilă decât cel mult în cazul 
unor inadvertenţe evidente, cum ar fi de exemplu necorelarea dintre felul muncii descris şi poziţia 
indicată dintr-una dintre anexele Ordinului nr. 969/1990. 
 O asemenea inadvertenţă nu se regăseşte însă în speţă, unde HG nr. 559/1990 face referire 
expresă la activitatea din industria chimică şi petrochimică, domeniu în care reclamanta a lucrat la 
respectivul angajator, astfel încât nu se poate reţine o incompatibilitate a grupei a II-a de muncă cu 
temeiul legal invocat.  

În speţă, desfăşurarea activităţii în grupa de muncă pe perioada în discuţie a fost probată de 
reclamantă aşa cum prevăd dispoziţiile legale sus enunţate atât cu menţiunile din carnetul de muncă, 
cât şi cu adeverinţa nr.503/23.09.2013 emisă de fostul angajator SC [...] SA. 

În aceste înscrisuri se menţionează expres încadrarea în grupa a II-a de muncă în procent de 
100 % din timpul efectiv lucrat cu referire la prevederile HG nr. 559/1990, Ordinului 969/1990 şi 
Decizia CA nr.559/1990. 

Deci, fostul angajator şi-a asumat întreaga răspundere cu privire la menţiunile efectuate în 
carnetul de muncă şi conţinutul şi veridicitatea adeverinţei eliberate, aşa încât nici instanţa şi nici 
CJP, nu are abilitatea de a cenzura aceste afirmaţii atâta timp cât menţiunile din carnetul de muncă 
precum şi din adeverinţa eliberată nu au fost contestate în conformitate cu procedurile legale, iar 
conţinutul acesteia a fost consemnat cu respectarea menţiunilor  prevăzute  în  HG nr.257/2011. 

Din acest punct de vedere, susţinerile pârâtei că reclamanta, în raport de natura funcţiei, nu 
putea fi încadrată în prevederile Ordinului nr.50/1990 nu au relevanţă, ţinându-se seama de 
menţiunile din carnetul de muncă şi din adeverinţa eliberată de fostul angajator, care atestă 
desfăşurarea de către fostul salariat a activităţii pe o anumită perioadă în grupa a II-a de muncă, în 
procent de 100%.   
 Prin urmare, pentru perioadele 27.10.1979-8.08.1980 şi 1.03.1981-1.03.2001, reclamanta 
era îndreptăţită la valorificarea grupei a II-a de muncă. 

Potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor 
care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi 
stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 

Conform art.158 alin.1 din Legea nr.263/2010, perioadele de vechime în muncă realizate în 
grupa a II a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii 
deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare. 
 Având în vedere data naşterii reclamantei, respectiv 28.07.1957, vârsta standard de 
pensionare este de 60 de ani şi 10 luni, iar stagiul minim de cotizare este de 15 ani.  

Luându-se în considerare şi activitatea prestată în grupa a II - a de muncă, pentru perioadele 
27.10.1979-8.08.1980 şi 01.03.1981 - 01.03.2001, rezultă un stagiu de cotizare realizat în condiţii 
deosebite de peste 10 de ani, iar raportat la disp.art.55 alin.1 lit. a din Legea nr.263/2010, 
reclamanta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani. 

Operând reducerea mai sus menţionată, reclamanta se putea pensiona la împlinirea vârstei de 
58 de ani şi 10 luni. 
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La data depunerii cererii de pensionare – 7.05.2014, reclamanta avea vârsta de  56 ani şi 9 
luni, iar stagiul minim era depăşit, astfel încât aceasta nu întrunea condiţiile prevăzute de lege 
pentru înscrierea la pensie, cu privire la vârsta de pensionare. Prin urmare, în mod corect, a fost 
respinsă cererea de înscriere la pensie. 
 Valabilitatea deciziei Casei Judeţene de Pensii Constanţa contestate la Comisia Centrală de 
Contestaţii trebuia analizată de către instanţă în funcţie de data formulării cererii de înscriere la 
pensie, neavând importanţă împlinirea vârstei de pensionare ori modificările legislative intervenite 
ulterior, în timpul soluţionării contestaţiei. Reclamanta are posibilitatea de a formula ulterior o nouă 
cerere de înscriere la pensie, fără ca aceasta să însemne că respingerea cererii formulate anterior 
împlinirii acestei vârste nu s-ar fi făcut legal.  

Pentru aceste considerente, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă a fost  
respinsă ca neîntemeiată. 
 Împotriva acestei hotărâri în termen legal,  a declarat apel reclamanta [...], pe care a 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 
 Consideră calculul efectuat de instanţa de fond ca fiind eronat. 
 Precizează că a beneficiat de grupa a II-a de muncă în perioada 27.10.1979 – 08.08.1980, 
01.03.1981 – 01.03.2001, pentru perioada avută deja în vedere de pârâtă – 08.08.1980 – 
01.03.1981. 
 Astfel, activitatea prestată de apelantul reclamant în grupa superioară de muncă este de mai 
bine de 20 ani şi nu cum reţine în mod greşit instanţa de fond ca fiind de 10 ani. 
 Fiind activitatea de minim 20 ani prestaţi în grupa superioară de muncă şi raportându-se şi la 
prevederile reţinute de instanţa de fond rezultă că beneficiază de o reducere a vârstei de pensionare 
de minim 4 ani şi 6 luni. 
 Cum vârsta apelantei reclamante la data formulării cererii de pensionare este de 56 ani şi 9 
luni consideră că putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă începând cu 54 ani şi 10 luni. 
 Aşa cum a menţionat şi în primă instanţă, în cadrul adeverinţei sus menţionată se arată în 
mod clar că toţi salariaţii beneficiază de încadrare în grupa superioară de muncă conform Deciziei 
Consiliului de Administraţie nr.559 din 02.05.1990, Contractului Colectiv de muncă, H.G.559/1990 
şi Ordinului M.I.Ch. nr.969/1990. 
 Adeverinţa sus menţionată este emisă de unitatea angajatoare şi urmează a fi avută în vedere 
de pârâtă. 

Astfel, chiar angajatorul menţionează în mod clar în cuprinsul adeverinţei că nominalizarea 
s-a efectuat în baza Ordinului nr.559/1990, Decizia Consiliului de Administraţie nr.559/1990, 
Ordinului M.I.Ch. nr. 969/1990, prin urmare, încadrarea în grupa a II-a de muncă este la latitudinea 
angajatorului şi nu poate fi apreciată de către Casa Judeţeană de Pensii atâta timp cât suntem în 
prezenţa unor adeverinţe şi înscrisuri doveditoare depuse şi de angajator. 

Consideră că trebuie avute în vedere prevederile cuprinse în Ordinul nr. 50/1990 conform 
cărora „Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către 
conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile 
deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor 
existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de 
explozie, iradiere sau infectare etc.). 

De asemenea, aceeaşi prevedere o găsim şi în cadrul H.G.1223/1990, art.2 conform căruia 
„nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a-II-a de muncă, se face de consiliile de 
administraţie, împreună cu sindicatele libere din unităţi”.  
  În raport de prevederile legale sus menţionate, adeverinţa emisă de către angajator în baza 
unui act propriu – Decizia Consiliului de Administraţie nr.559/1992, Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa nu are latitudinea de a aprecia asupra adeverinţelor emise. 
 Consideră astfel că se impune anularea deciziei sus menţionată şi deschiderea drepturilor 
sale de pensie precum şi plata drepturilor de pensie de care a fost lipsită. 
 De asemenea, consideră că se impune actualizarea sumelor cuvenite cu indicele de inflaţie la 
momentul achitării drepturilor de pensie cuvenite. 
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 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a admis apelul ca 
fondat pentru următoarele considerente: 
 La data de 07.05.2014 reclamanta [...] a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de vârstă. 
 Prin decizia nr.R32467/04.06.2014 emisă de pârâtă s-a respins cererea de pensionare a 
reclamantei cu motivarea că perioadele 27.10.1979 – 08.08.1980 şi 01.03.1981 – 01.03.2001 nu s-
au considerat în grupa superioară de muncă motivat de faptul că a avut calitatea de elev şi respectiv 
meseria/funcţia de primitor-distribuitor şi gestionare care nu se regăsesc în temeiul legal invocat. 
 Contestaţia formulată de reclamantă împotriva acestei decizii a fost respinsă prin adresa 
nr.9771/17.07.2014. 
 Din adeverinţa nr.503/23.09.2013 emisă de S.C. „[...]” S.A. rezultă că reclamanta a 
desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă în perioada 27.10.1979 – 31.03.2001, în 
funcţia/meseria de elev curs calificare, lăcătuş mecanic, primitor-distribuitor şi gestionar în procent 
de 100%. 
 Temeiul juridic al încadrării în grupa a II-a de muncă îl reprezintă H.G. nr. 559/1990 şi 
Ordinul nr. 969/1990, anexa 2, punctul 5 şi Anexa nr.11 din Contractul colectiv de muncă al S.C. 
„[...]” S.A. punctul 12. 
 Susţinerea pârâtei că activitatea desfăşurată de reclamantă nu se încadrează în grupa a-II-a 
de muncă nu pot fi reţinute având în vedere conţinutul adeverinţei menţionate mai sus, eliberată de 
angajator care atestă că activitatea desfăşurată de reclamantă pe o anumită perioadă de timp se 
încadrează în grupa a II-a de muncă. 
 Menţiunile din adeverinţă se coroborează şi cu menţiunile din carnetul de muncă al 
reclamantei din care rezultă că activitatea desfăşurată de reclamantă în perioada 27.10.1979 – 
31.03.2001 se încadrează în grupa a-II-a de muncă. 
 Legalitatea şi temeinicia adeverinţelor prin care se atestă condiţiile de muncă nu pot fi 
cenzurate de casele de pensii, angajatorul purtând întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi 
corectitudinea acestora. 
 Conform art.52 din Legea nr.263/2010 pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor 
care îndeplinesc cumulativ la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi 
stagiul minim de cotizare sau specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.  
 Prin art.158 al.1 din acelaşi act normativ se prevede că: „perioadele de vechime realizate în 
grupele I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii 
deosebite în vederea reducerii vârstelor de pensionare…”. 
 Având în vedere data naşterii reclamantei respective 28.07.1957, conform anexei 5 din 
Legea nr.263/2010, vârsta standard de pensionare este de 60 ani şi 6 luni, iar stagiul minim de 
cotizare este de 15 ani. 
 Luându-se în considerare activitatea prestată în grupa a-II-a de muncă pentru peruoadele 
27.10.1979 – 08.08.1980 şi 01.03.1981 – 01.03.2001, rezultă un stagiu de cotizare realizat în 
condiţii deosebite de peste 20 de ani, iar raportat la dispoziţiile art.55 al.1 lit.a) din Legea 
nr.263/2010, reclamanta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 ani şi 6 luni. 
 La data depunerii cererii de pensionare – 07.05.2014, reclamanta avea vârsta de 56 ani şi 9 
luni. 
 Operând reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 ani şi 6 luni, reclamanta se putea 
pensiona la vârsta de 56 ani şi 6 luni. 
 În consecinţă, reclamanta îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru pensionarea pentru 
limită de vârstă. 
 Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art.480 al.2 Cod procedură civilă, Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul admiterii cererii, anulării 
deciziei nr.32467/04.06.2014 şi obligării pârâtei la emiterea unei decizii de pensionare pentru limită 
de vârstă începând cu 07.05.2014 potrivit art.104 al.2 din Legea nr.263/2010. 
 Pentru acoperirea integrală a prejudiciului cauzat reclamantei prin respingerea nelegală a 
cererii de pensionare, Curtea a obligat pârâta la plata drepturilor de pensie actualizate cu indicele de 
inflaţie la momentul plăţii. 
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 Potrivit art.453 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea a obligat intimata pârâtă la 300 lei 
cheltuieli de judecată către apelantă. 

Decizia civilă nr. 180/AS/23.06.2015 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 

28. Pensie anticipată. Limitele în care poate fi cumulată cu venituri din 
activităţi lucrative. Modul în care se verifică atingerea limitei veniturilor care 
pot fi cumulate cu pensia anticipată. 
 

Pensia anticipată poate fi suspendată numai dacă beneficiarul realizează venituri peste plafonul 
legal (de patru ori decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat) în perioada în care beneficiază de acest tip de pensie. Dacă plafonul este atins după ce asiguratul 
trece la pensia pentru limită de vârstă pensia anticipată nu mai poate fi suspendată după această dată, la 
care interdicţia privind cumulul veniturilor încetează să existe.  

 
Art. 114 din Legea nr. 263/2010 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 19 martie 2014 şi înregistrată sub nr. 

651/88/2014, contestatorul [...] în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Tulcea a 
solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Deciziei nr. [...]/04.03.2014 
privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale. 

În motivare, s-a arătat că prin Decizia nr. [...]/04.03.2014 s-a stabilit că în perioada 
01.01.2012 – 09.07.2012 s-au plătit şi încasat necuvenit drepturi în sumă totală de 11537 lei şi taxe 
poştale de 31 lei. 

S-a mai arătat că, în temeiul art. 179 şi art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus 
recuperarea sumei în cuantum de 11568 lei, reprezentând plata necuvenită a drepturilor de pensie ce 
a fost generată de faptul că în perioada 01.01.2012 – 09.07.2012, contestatorul a avut calitatea de 
asigurat conform art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea nr. 263/2010. 

A mai precizat contestatorul că, la întocmirea deciziei contestate s-au avut în vedere datele 
existente în evidenţa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Tulcea, date ce cuprind veniturile 
realizare pe întregul an de la data de 01.01.2012 la 31.12.2012, respectiv suma de 15146 lei. 

A mai menţionat contestatorul că, în perioada 01.01.2012 – 09.07.2012 a beneficiat de 
pensie anticipată, dar nu se încadrează în prevederile art. 6 alin. 1 pct. IV, deoarece nu a realizat în 
această perioadă venituri din activităţi independente în suma de 8468 lei, reprezentând mai mult de 
4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 172 şi art. 173 din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală coroborate cu dispoziţiile art. 153 lit. 1 şi art. 154 alin. 1 din Legea nr. 263/2010. 

În dovedire, s-au depus la dosar în copii: Decizia nr. [...]/04.03.2014, Declaraţia 200 privind 
veniturile realizate în anul 2012, Registru de încasări şi plăţi pe perioada 01.01.2012 – 31.07.2012, 
cuponul de pensie, buletin de clacul, precizări chitanţe facturi şi acte medicale. 

Prin precizările depuse la dosarul cauzei în data de 25.04.2014, contestatorul a solicitat 
suspendarea (anularea) deciziei nr. [...]/04.07.2014 şi stabilirea cuantumului de reţinere din pensie 
de 1/3 lunar pentru  recuperarea debitului rămas  din anul 2011. 

La data de 03 aprilie 2014 intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
contestaţiei ca neîntemeiată şi menţinerea ca legală a deciziei contestate. 

Prin întâmpinare s-a arătat că, contestatorul beneficiază de pensie anticipată parţială 
conform deciziei de pensie nr. [...]/22.01.2009 începând cu data de 01.01.2009, iar începând cu data 
de 10.07.2012 conform deciziei nr. [...]/20.07.2012 beneficiază de pensie de limită de vârstă. 

A mai arătat intimata că pensia parţială de care beneficiază contestatorul nu se regăseşte 
printre categoriile de pensii prevăzute de art. 118 din Legea nr. 263/2010, care pot fi cumulate cu 
veniturile din situaţiile în care asigurarea este obligatorie. 
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Potrivit art. 119 din Legea nr. 263/2010 „pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi 
să comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se 
află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie 
de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.” 

Tot prin întâmpinare s-a mai arătat că pentru recuperarea pensiei încasate în perioada 
01.01.2012 – 09.07.2012 în sumă de 11 537 lei şi a taxelor poştale de 31 lei s-a emis decizia de 
debit nr. [...]/04.03.2014, conform art. 179 lei din Legea nr. 263/2010. 

Contestatorul a încasat necuvenit pensia anticipată parţială şi în perioada 01.01.2011 – 
31.12.2011 pentru care s-a emis decizia nr. [...]/29.08.2012, pentru suma de 22 008 lei şi taxe 
poştale de 59 lei. 

A precizat intimata că în perioada octombrie 2012-februarie 2014 s-a  reţinut lunar din 
pensia contestatorului suma de 658 lei, în luna martie 2014 - suma de 810 lei, iar începând cu luna 
aprilie 2014 - suma de 1.050 lei 
 În dovedire, intimata a depus la dosar decizia nr. [...]/04.03.2014, decizia nr. 
[...]/29.08.2012, buletin de calcul, adresa nr. 465/07.01.2014, extras bază informatică, decizia nr. 
[...]/20.07.2012 şi decizia nr. [...]/22.01.2009. 

Prin sentinţa civilă nr. 931/09.05.2014, Tribunalul Tulcea a admis în parte contestaţia 
formulată de contestatorul [...], în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE 
PENSII TULCEA; a obligat intimata Casa Judeţeană de Pensii Tulcea să procedeze la 
urmărirea contestatorului pentru recuperarea debitelor stabilite în sarcina sa  în cuantum de 
maxim o treime din pensia lunară netă a acestuia şi a respins capătul de cerere privind 
anularea Deciziei nr.[...]/4.03.2014 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, ca nefondat. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
Prin decizia nr. [...]/22.01.2009, contestatorul a fost înscris la pensie anticipată parţială 

începând cu data de 01.01.2009, iar prin decizia nr. [...]/20.07.2012 a fost înscris la pensie de limită 
de vârstă începând cu data de 10.07.2012. 

Din baza informatică furnizată de Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea şi din 
Declaraţia 200 privind veniturile realizate în România şi înregistrată la Administraţia Finanţelor 
Publice Tulcea, rezultă că [...] a realizat un venit brut de 15.146 lei în anul 2012. 

Pentru recuperarea pensiei încasate de către contestator în perioada 01.01.2012-09.07.2012, 
în sumă de 11.537 lei şi a taxelor poştale de 31 lei, intimata a emis decizia de debit  
nr.[...]/04.03.2014. 

La emiterea deciziei de debit intimata a avut în vedere faptul că în perioada 01.01.2012 - 
09.07.2012 i s-au plătit contestatorului drepturi în sumă de 11.537 lei, plata necuvenită a drepturilor 
de pensie fiind generată de împrejurarea că în perioada 01.01.2012 - 09.07.2012 contestatorul a avut 
calitatea de asigurat conform art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea nr. 263/2010 
 Potrivit art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea nr. 263/2010: „În sistemul public de pensii sunt 
asigurate obligatoriu, prin efectul legii...persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut 
pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare: 
    a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; 
    b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; 
    c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; 
    d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; 
    e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.” 

Conform art. 16 din Legea  nr. 6/2013, „Câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei. 

Or, venitul brut realizat de către contestator este de 15.146 lei, iar suma ce reprezintă de 4  
ori câştigul salarial mediu brut este de 8.892 lei. 

Instanţa reţine că, pensia anticipată parţială de care beneficia contestatorul în perioada 
01.01.2012 – 09.07.2012, nu se regăsea printre categoriile de pensie prevăzute de art. 118 din Legea 
nr. 263/2010, care pot fi cumulate cu veniturile din situaţiile în care asigurarea  este obligatorie. 
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Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a respinge capătul de cerere privind anularea 
deciziei nr. [...]/04.03.2014 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, ca nefondată 

Prin întâmpinare, intimata a precizat că i-a reţinut contestatorului în perioada octombrie 
2012 - februarie 2014 suma de 658 lei, în luna martie 2014 - suma de 810 lei, iar începând cu luna 
aprilie 2014 - suma de 1.050 lei. 

Potrivit art. 728 alin. 1 lit. b) din N.C.P.C., pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale 
pot fi urmărite până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. 

Din decizia nr. [...]/29.08.2012, emisă de Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, rezultă că s-a 
dispus constituirea în sarcina contestatorului a debitului în sumă totală de 22.008 lei reprezentând 
drepturi încasate necuvenit pe perioada 01.01.2011-31.12.2011  şi 59 lei taxe poştale pentru aceeaşi 
perioadă. 

Având în vedere că intimata îi reţine contestatorului jumătate din cuantumul pensiei pentru 
cele două decizii de debit emise în sarcina sa,  văzând dispoziţiile art. 728 alin. 1 lit. b) din 
N.C.P.C., instanţa urmează a obliga pe intimata Casa Judeţeană de Pensii Tulcea să procedeze la 
urmărirea contestatorului pentru recuperarea debitelor stabilite în sarcina sa, în cuantum de maxim o 
treime din pensia luară netă a acestuia. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul [...], invocând în esenţă 
următoarele: instanţa de fond nu a avut în vedere că nu se încadrează în prevederile art. 6 (1) pct. 
IV deoarece nu a realizat în această perioadă venituri din activităţi independente în sumă de 8468 
lei, respectiv mai mult de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat (4 x 2117 lei); în perioada 01.01.2012 - 31.07.2012 a realizat venituri din 
activităţi independente în sumă de 6700 lei conform Registrului de încasări şi plăţi, suma inferioară 
pragului de 8468 lei, care reprezintă mai mult de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat; diferenţa de venituri din activităţi 
independente în sumă de 8446 lei a fost realizată în perioada 01.08.2012 – 31.12.2012 când a avut 
calitatea de asigurat conform art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea nr. 263/2010 beneficiind de pensie 
normală de limită de vârstă; se solicită admiterea cererii şi anularea deciziei nr. [...]/04.07.2014 
privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale. În drept, se 
invocă dispoziţiile art. 466 şi 470 Cod pr.civilă.  

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi 
menţinerea sentinţei pronunţate de Tribunalul Tulcea, ca legală şi temeinică. În acest sens a arătat, 
în esenţă, că reclamantul a depăşit plafonul cuantumului veniturilor pe care le putea cumula cu 
pensia de care beneficia. 

În apel nu s-au administrat alte probe.  
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod.pr.civ., Curtea constată că apelul este fondat pentru următoarele considerente: 
  Potrivit art.114 al.1 lit.b) din Legea nr.263/2010, plata pensiei anticipate se suspendă 
începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute de lege la 
art.6 al.1 pct. I, II sau IV. 
 În cauză, pârâta susţine că reclamantul s-ar fi aflat în situaţia prevăzută de art.6 al.1 pct.IV 
din Legea nr. 263/2010, respectiv ar fi realizat în anul de referinţă un venit total mai mare de patru 
ori decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
din activităţi independente. 
 Din prevederile art.114 alin.1 din Legea nr. 263/2010 rezultă cu claritate concluzia că 
suspendarea plăţii pensiei intervine atunci când este îndeplinită condiţia prevăzută de lege, operând 
din luna următoare datei la care s-a îndeplinit condiţia.  

Pe de altă parte, fiind vorba de suspendarea plăţii, care intervine din luna următoare 
îndeplinirii condiţiei legale, este evident că această condiţie trebuie să se îndeplinească în perioada 
în care asiguratul beneficiază de pensia anticipată. 

Îndeplinirea condiţiei la o dată la care asiguratul nu mai beneficiază de  pensie anticipată nu 
mai poate atrage suspendarea plăţii ei pentru motivul evident că nu se mai află în plată. 
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Pe de altă parte, art.114 din Legea nr. 263/2010 instituie în realitate o interdicţie de cumul al 
pensiei anticipate cu venituri din activităţi independente care depăşesc de patru ori decât câştigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Or, o astfel de interdicţie operează numai în perioada în care asiguratul beneficiază de pensie 
anticipată.  

Odată cu trecerea la pensie pentru limită de vârstă, o astfel de interdicţie încetează, astfel 
încât asiguratul poate realiza venituri din activităţi independente în orice cuantum. 

Realizarea acestor venituri după trecerea la pensia pentru limită de vârstă nu poate atrage 
suspendarea retroactivă a plăţii pensie anticipate şi pentru motivul că la data depăşirii plafonului de 
venituri realizate din activităţi independente acestea nu mai sunt cumulate cu pensia anticipată ci cu 
pensia pentru limită de vârstă şi nu a fost încălcată interdicţia cumulului veniturilor prevăzute de 
lege. 

În cauză, se are în vedere că reclamantul a beneficiat de pensie anticipată în perioada 
01.01.2009 – 09.07.2012 în baza deciziei nr.[...]/22.01.2009 iar începând cu 10.07.2012 a beneficiat 
de pensie pentru limită de vârstă în baza deciziei nr.[...]/20.07.2012. 

Aşa cum arată pârâta în întâmpinare, pentru a reţine incidenţa prevederilor art. 114 din 
Legea nr. 263/2010, aceasta a avut în vedere că reclamantul a declarat pentru tot anul 2012 un venit 
brut realizat de 15.146 lei care rezultă din declaraţia tip 200 depusă la Administraţia Finanţelor 
Publice Constanţa. 

Or, astfel cum s-a arătat, analizarea îndeplinirii condiţiei prevăzute de art.6 al.1 pct.IV din 
Legea nr. 263/2010 raportat la întreg anul, incluzând perioada în care reclamantul a beneficiat de 
pensie pentru limită de vârstă, este greşită. 

Analizând conţinutul declaraţiei tip 200 depusă la Administraţia Finanţelor Publice 
Constanţa, invocată chiar de către pârâtă, şi conţinutul registrului jurnal de încasări şi plăţi ţinut de 
reclamant, rezultă că în perioada 01.01.2009 – 09.07.2012, când beneficia de pensie anticipată, 
acesta nu a depăşi de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 

Veniturile care au însumat un cuantum mai mare de patru ori decât câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat au fost realizate după ce 
reclamantul a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă. 

Ca urmare, în mod greşit pârâta a dispus suspendarea dreptului de pensie anticipată cu 
caracter retroactiv, după ce reclamantul nu mai beneficia de acest tip de pensie şi în situaţia în care 
nu a încălcat interdicţia privind cumulul veniturilor în acea perioadă de timp. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art.480 Cod.pr.civ. se va admite apelul şi se va 
schimba în tot sentinţa apelată în sensul admiterii acţiunii. 

Decizia civilă nr. 26/AS/27.01.2015 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
29. Recalculare pensie. Acordarea beneficiului grupei superioare de 

muncă o singură dată. 
 

Prin raportare la realizarea scopului urmărit de legiuitor în condiţiile respectării principiului 
egalităţii, reglementat de dispoziţiile art. 1 lit. „d” din Legea nr. 263/2010, instanţa concluzionează în 
sensul că beneficiul grupei superioare de muncă nu poate fi acordat decât o dată.  

În cazul în care s-ar recalcula pensia, atât cu stagiul redus conform O.U.G. nr. 4/2005, cât şi cu 
suplimentul de punctaj prevăzut de O.U.G. nr. 100/2008 şi Legea nr. 263/2010, în considerarea aceleiaşi 
perioade lucrată în grupa superioară de muncă, s-ar ajunge în situaţia unei duble recompense sau unui 
dublu beneficiu, fiind astfel încălcat principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la 
sistemul public de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate 
în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. 

 
Legea nr. 3/1977 

Art. 169 din Legea nr. 263/2010 
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Cu nr. 2698/118/2014 din 08.04.2014 s-a înregistrat acţiunea formulată de reclamantul [...] în 
contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, solicitând obligarea pârâtei să emită o 
decizie de recalculare a pensiei luând în considerare numărul suplimentar de puncte acordat 
asiguraţilor care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă conform OUG nr. 100/2008 
şi Legii nr. 263/2010, obligarea pârâtei să menţină stagiul complet de cotizare de 20 ani la stabilirea 
noilor drepturi de pensie conform sentinţei civile nr. 257/31-03-2010 a Tribunalului Constanta, 
obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre pensia cuvenită si pensia încasată, actualizată cu indicele 
de inflaţie până la data plăţii efective începând cu data de 04.04.2011. 

  In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a fost pensionat pentru limită de vârsta prin 
decizia nr. 213423/23.11.1998, în baza Legii nr. 3/1977. A susţinut reclamantul că pensia i-a fost 
recalculată, pârâta folosind eronat un stagiu de cotizare de 30 de ani, în loc de 20 de ani. 

  Prin sentinţa civilă nr. 2200/25.09.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a 
respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa 
judeţeană de Pensii Constanţa.  

  Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele :  
  Reclamantul [...] a fost pensionat pentru munca depusă şi limită de vârstă, în temeiul Legii 

nr. 3/1977, prin decizia nr. 213423/23.11.1998. Din conţinutul deciziei de pensionare rezultă ca 
reclamantul a lucrat în grupa I de muncă 26 de ani, 2 luni şi 16 zile. 

  Prin sentinţa civilă nr. 257/31.03.2010 pronunţată de Tribunalul Constanta în dosarul nr. 
23572/118/2009 a fost admisă acţiunea reclamantului [...] în contradictoriu cu pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa, fiind obligată aceasta să-i recalculeze pensia cu luarea în considerare 
a unui stagiu complet de cotizare de 20 ani, conform OUG nr. 4/2005. 
 Din analiza coroborată a prevederilor legale invocate rezultă că acestea au un domeniu de 
reglementare diferit, respectiv art. 169 se referă la persoanele ale căror drepturi de pensie au fost 
stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum situaţia reclamantului, în 
vreme ce art. 100 priveşte celelalte persoane, şi astfel nu se aplică celor din prima categorie.  
 Însă, în ceea ce priveşte aplicarea disp. art.169 din legea nr.263/2010, instanţa reţine că, prin 
sentinţa civilă nr. 257/2010 a Tribunalului Constanţa, pârâta a fost obligată să emită o nouă decizie 
de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă în care, la stabilirea punctajului mediu anual, să se 
aibă în vedere un stagiu complet de cotizare de 20 de ani.  

Prin OUG nr. 100/2008, modificată prin OUG nr. 209/2008, a fost introdus art. 782 din 
Legea nr. 19/2000, prin care a fost reglementat un spor de punctaj pentru persoanele care au 
desfăşurat activităţi în grupele I şi/sau II de muncă. 

Potrivit art. 782 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, acest spor se aplică numai în situaţiile în care, 
potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare 
prevăzute în anexa nr. 3, în funcţie de data naşterii, respectiv stagiile complete de cotizare, în 
funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 1671. 

Altfel spus, sporul prevăzut de OUG nr. 100/2008 se aplică numai în cazul aplicării stagiilor 
complete de cotizare obişnuite, nu şi a celor reduse la 20, respectiv 25 de ani, ca urmare a 
desfăşurării activităţii în grupele I, respectiv II de muncă. 

Aşa fiind, la momentul la care nu s-a mai utilizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani 
prevăzut cu caracter general de Legea nr. 3/1977, adică la momentul punerii în aplicare a sentinţei 
civile sus-menţionate, la solicitarea expresă a reclamantului, prevederile OUG nr. 100/2008 au 
încetat să se aplice. 

De asemenea, prin art. 169 din Legea nr. 263/2010, a fost reglementat un spor de punctaj 
pentru persoanele care au desfăşurat activităţi în grupele I şi/sau II de muncă. 

Ori, în cazul reclamantului, prevederile legale în baza cărora, prin sentinţa sus-menţionată, a 
fost stabilit un stagiu complet de cotizare redus în raport cu activitatea desfăşurată în grupa I de 
muncă, prezintă un caracter special în raport cu cele generale care reglementează stagiul complet de 
cotizare al beneficiarilor Legii nr. 263/2010. 

Aşa fiind, la momentul la care nu s-a mai utilizat stagiul complet de cotizare prevăzut de 
anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, adică la momentul punerii în aplicare a sentinţei civile sus-
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menţionate, la solicitarea expresă a reclamantului, prevederile art. 169 din Legea nr. 263/2010 au 
încetat să se aplice. 

Prin urmare, reclamantul nu este îndreptăţit la emiterea unei decizii în sensul acordării 
punctajului suplimentar, în condiţiile în care beneficiază de un stagiu complet de cotizare redus de 
20 de ani, motiv pentru care instanţa a apreciat că şi celelalte capete de cerere sunt nefondate. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul [...], invocând următoarele 
critici :  

Instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 169 alin. 2, sporul de punctaj pentru persoanele 
care au desfăşurat activităţi în grupele I şi/sau II de muncă nu se aplică în situaţia în care, la 
recalcularea pensiilor, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă 
necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută în actele normative cu caracter special.  

În mod greşit s-a reţinut această situaţie deoarece vechimea în muncă necesară deschiderii 
dreptului de pensie s-a calculat în baza disp. Legii nr. 3/1977, care este act normativ cu caracter 
general.  

Consideră că art. 169 din Legea nr. 263/2010, care este incident în speţă, dispune din nou o 
recalculare a drepturilor de pensie, atât pentru cei pensionaţi anterior datei de 01.04.2001, deci în 
baza legii nr. 3/1977, cum este cazul său, cât şi a celor pensionaţi în baza Legii nr. 19/2000, dar 
numai până la data de 02.11.2008, inclusiv şi care au beneficiat de dispoziţiile OUG nr.4/2005, ale 
OUG nr. 100/2008 şi ale OUG nr. 209/2008. Deci, în cazul său, este pensionat în baza Legii nr. 
3/1977 şi trebuia să i se aplice fără nici o distincţie alin. 1 al art. 169 din Legea nr. 263/2010.  

Arată apelantul că a lucrat în grupa I de muncă 26 ani, 2 luni şi 16 zile, stagiu recunoscut de 
intimată. Din acest punct de vedere, pe de o parte, stagiul complet de cotizare redus este prevăzut în 
actul normativ cadru de maniera generală pentru categoria asiguraţi menţionată, astfel, alin. 2 al art. 
169 vorbeşte despre vechime în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte 
normative cu caracter special, iar nu de stagiul complet de cotizare cuvenit pe baza activităţii 
desfăşurate în grupe superioare de muncă, reglementat de legea cadru în materie.  

Dacă s-ar fi dorit excluderea de la beneficiul în speţă a pensionarilor pentru care grupa de 
muncă a produs efecte sub aspectul stagiului complet de cotizare utilizat la numitorul relaţiei care 
dă punctajul mediu anual, legiuitorul ar fi spus-o expres, în caz contrar, fiind interzis interpretului să 
facă adăugiri, extensii sau să apeleze la analogie pentru situaţii neprevăzute de ipoteza normei 
căreia i se face aplicare.  

Pe de altă parte, dar în acelaşi sens, stagiul complet cuvenit şi acordarea de puncte 
suplimentare în baza OUG nr. 100/2008, respectiv art. 169 din Legea nr. 263/2010 reprezintă două 
probleme diferite care nu se exclud, dată fiind natura şi finalitatea lor.  

Din cele menţionate rezultă că utilizarea unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel 
generic prevăzut de legea sub imperiul căruia s-a pensionat asiguratul bărbat, pe baza interpretării 
dispoziţiilor conţinute în Legea nr. 3/1977 cu caracter general, iar nu special, nu înlătură de la 
aplicare beneficiul conferit de OUG nr. 100/2008, respectiv art. 169 din legea nr. 263/2010.  

Pentru motivele expuse, solicită admiterea apelului, schimbarea sentinţei apelate, în sensul 
admiterii acţiunii şi obligării intimatei pârâte să recalculeze pensia reclamantului în baza OUG nr. 
100/2008 şi art. 169 din Legea nr. 263/2010, precum şi la plata diferenţelor dintre pensia cuvenită şi 
pensia încasată, actualizată cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective începând cu data de 
04.04.2011.  

Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de 
dispoziţiile legale incidente în cauză, Curtea constată că apelul este nefondat. 

Reclamantul beneficiază de pensie pentru limită de vârstă în baza Legii nr. 3/1977 începând 
cu data de 23.011.1998 în care i s-a luat în calcul un stagiu de cotizare de 30 de ani. 

Prin sentinţa civilă nr. 257/31.03.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis cererea 
reclamantului şi a fost obligată Casa Judeţeană de Pensii Constanţa să emită o noua decizie de 
pensie în care să se aibă în vedere un stagiu complet de cotizare de 20 de ani. 

Această sentinţă s-a pronunţat în considerarea vechimii dovedită de reclamant ca fiind prestată 
în grupa I de muncă, respectiv 26 ani, 2 luni şi 16 zile şi a dispoziţiilor OUG nr. 4/2005, precum şi a 
Deciziei nr. 40/2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care a soluţionat recursul în 
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interesul legii referitor la interpretarea disp. art. 77 alin.2 raportat la art. 43 din legea nr. 19/2000 şi 
14 din Legea nr. 3/1977. 

Sentinţa a fost pusă în executare de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa prin emiterea deciziei 
nr. 213423/2010.  

Critica reclamantului cu privire la această decizie vizează în esenţă neacordarea punctajului 
suplimentar de 50% aferent perioadei lucrată în grupa I de muncă conform OUG nr. 100/2008 şi art. 
169 din Legea nr. 263/2010  

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, Curtea constată criticile reclamantului ca fiind nefondate 
având în vedere că dispoziţiile privind acordarea punctajului suplimentar nu pot şi cumulate cu cele 
care prevăd reducerea stagiului redus de cotizare astfel că, după punerea în executare a sentinţei 
civile mai sus menţionată, reclamantul nu mai putea beneficia de punctaj suplimentar pentru aceeaşi 
perioadă lucrată în grupe superioare de muncă. 

Adoptarea O.U.G. nr.100/2008 a avut drept scop înlăturarea unor inechităţi apărute prin 
aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2000 pentru categoriile de pensionari care – până la data de 
01.04.2001 – au desfăşurat activităţi în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă.  

Aceste inechităţi au fost generate de faptul că formula tehnică de calcul reglementată prin 
Legea nr. 19/2000 nu permitea utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual şi, implicit, a 
cuantumului pensiei, a sporurilor suplimentare acordate la vechimea totală în muncă, de 6 luni 
pentru fiecare an de vechime în grupa I de muncă, şi respectiv, de 3 luni pentru fiecare an de 
vechime în grupa a II-a de muncă, sporuri recunoscute de legislaţia specifică, în vigoare până la 
data de 01.04.2001. 

Aceste sporuri sunt considerate, sub incidenţa prevederilor Legii nr. 19/2000, doar un bonus la 
stagiul de cotizare realizat, dar ele nefiind perioade contributive, nu pot duce la creşterea 
punctajului total al asiguratului, în aceste perioade el nerealizând venituri. 

De la aplicarea dispoziţiilor art. 782 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 19/2000, introdus prin O.U.G. 
nr. 100/2008, sunt înlăturate persoanele pentru care, la deschiderea drepturilor de pensie s-au 
aplicat prevederi mai avantajoase referitoare la vechimea în muncă. 

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, dispoziţiile privind recalcularea pensiilor 
stabilite anterior datei de 02.11.2008 au fost incluse în conţinutul acestui act normativ ce constituie 
dreptul comun în materie de pensii publice, fiind abrogate toate actele normative edictate anterior 
acestei legi. 

Prin urmare, actualul art. 100 din Legea nr. 263/2010 este corespondentul fostului art. 782 din 
Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost introdus prin Legea  nr. 218/2008 şi O.U.G. nr. 209/2008 şi se 
aplică, de regulă, drepturilor de pensie stabilite cu începere de la data de intrării în vigoare a Legii 
nr. 263/2010, adică de la data de 01.01.2011.  

Prin excepţie, potrivit art. 169 alin. 6 „Prevederile art. 100 lit. „a”, referitoare la majorarea 
punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, 
se aplică şi persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a prezentei legi. Delimitarea nu 
este precizată de legiuitor însă aceasta rezultă fără putinţă de tăgadă din raportarea dispoziţiilor art. 
169 alin. 1 la dispoziţiile alin. 3 ale aceluiaşi articol, rezultând aplicabilitatea art. 100 lit. „a” pentru  
munca prestată în condiţii deosebite de muncă în perioada 01.04.2001 – 02.11.2008. 

S-a impus instituirea acestei excepţii întrucât art. 169 alin. 1 face referire strictă numai la 
majorări de punctaje pentru perioade de muncă prestată  în grupa I şi a II-a, rămânând astfel 
nerecompensate cu punctaje suplimentare stagiile prestate în condiţii deosebite de muncă. 

Coroborând dispoziţiilor legale, prin raportare la realizarea scopului urmărit de legiuitor în 
condiţiile respectării principiului egalităţii, reglementat de dispoziţiile art. 1 lit. „d” din Legea nr. 
263/2010, instanţa concluzionează în sensul că beneficiul grupei superioare de muncă nu poate 
fi acordat decât o dată.  

În cazul în care s-ar recalcula pensia, atât cu stagiul redus conform O.U.G. nr. 4/2005, cât şi 
cu suplimentul de punctaj prevăzut de O.U.G. nr. 100/2008 şi Legea nr. 263/2010, în considerarea 
aceleiaşi perioade lucrată în grupa superioară de muncă, s-ar ajunge în situaţia unei duble 
recompense sau unui dublu beneficiu, fiind astfel încălcat principiul egalităţii, prin care se asigură 
tuturor participanţilor la sistemul public de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament 
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nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi 
obligaţiile prevăzute de lege  

Pentru aceste considerente, în baza art. 480 Cod procedură civilă apelul declarat împotriva 
sentinţei  civile nr. 2200/25.09.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, va fi respins ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 130/AS/26.05.2015 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
 

30. Recalculare pensie. Reducerea vârstei de pensionare în considerarea 
perioadei lucrate în grupa I de muncă. Valorificarea adeverinţei cu salarii brute 
nu contravine dispoziţiilor art. 165 din Legea nr. 263/2010. Respectarea 
principiului contributivităţii la calculul pensiei. 

 
Potrivit art. 159 din Legea nr. 263/2010, dovada vechimii în muncă, precum şi a stagiului realizat în 

grupa I, II de muncă, în condiţii speciale sau alte condiţii, se face cu carnetul de muncă sau adeverinţă 
emisă de angajatori. 

Salariile brute menţionate în adeverinţele emise de angajatori pot fi valorificate la stabilirea 
pensiei, cu condiţia certificării calculului contribuţiei de asigurări sociale la aceste venituri, fără a fi 
încălcate dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 263/2010. 

 
Art. 159 din Legea nr. 263/2010 

Cauza Gaygusuz împotriva Austriei din 16 septembrie 1996 
Decizia Î.C.C.J. nr. 5/20.09.2010 (RIL) 

Decizia Î.C.C.J. nr. 19 din 17 octombrie 2011 (RIL) 
Decizia Î.C.C.J. nr. 19 din 10 decembrie 2012 (RIL) 

 
Contestatorul [...] a solicitat instanţei obligarea intimatei Casa Judeţeană de Pensii Tulcea să 

ia în calcul la stabilirea drepturilor de pensie perioada 01.04.1990 - 30.03.2001 ca fiind lucrată în 
grupa I de muncă şi să-i stabilească drepturile de pensie luând în calcul veniturile brute, aşa cum 
rezultă din adeverinţa nr. [...]/2044/3087 din 26.05.2014 emisă de către S.C. [...] S.A. Tulcea.  

Prin întâmpinare, Casa Judeţeană de Pensii a solicitat respingerea cererii întrucât acesta nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 55 alin. 1 lit. a din Legea nr. 263/2010, în sensul că nu 
îndeplineşte vârsta standard de pensionare. 

De asemenea, [...] a avut funcţia de mecanic şi maistru şi nu a făcut dovada că a lucrat în 
aceleaşi condiţii cu persoanele care desfăşurau activităţi prevăzute de pct. 95 din Anexa 1 a 
Ordinului nr. 50/1990 al M.M.P.S.  

A mai precizat intimata că veniturile brute din adeverinţa nr. [...]/2400/3087/26.05.2014 
emisă de S.C. [...] S.A. Tulcea nu pot fi valorificate conform art. 165 alin. 1 din Legea nr. 263/2010. 

Prin sentinţa civilă nr. 2337 din 18 decembrie 2014 Tribunalul Tulcea a admis cererea 
formulată de contestatorul [...], în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Tulcea. 
A obligat pe intimata Casa Judeţeană de Pensii Tulcea să emită o decizie de acordare a pensiei 
pentru limită de vârstă în favoarea contestatorului prin valorificarea perioadei lucrată la S.C. [...] 
S.A. Tulcea (actual S.C. [...] S.A. Tulcea) în grupa I de muncă în perioada 1.04.1990-30.03.2001, 
aşa cum aceasta este înscrisă în carnetul de muncă al reclamantului,  precum şi prin includerea în 
baza de calcul a veniturilor brute (inclusiv a veniturilor menţionate la rubrica „venit pentru munca 
în acord”, precum şi a veniturilor menţionate la rubrica „venit pentru ore suplimentare”), conform 
adeverinţei nr. [...]/2400/3087/26.05.2014 emisă de S.C. „[...] Tulcea” S.A., cu excepţia 
compensării de care a beneficiat reclamantul conform H.G. nr. 542/1996 obţinută în luna iulie-
decembrie 1996 şi ianuarie 1997, aşa cum s-a menţionat în adresa nr. [...]/6607/12.11.2014 emisă de 
acelaşi angajator, cu acordarea drepturilor începând cu data de 3.06.2014. A obligat intimata Casa 
Judeţeană de Pensii Tulcea  să plătească în favoarea reclamantului suma de 1.000 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele aspecte: 
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Prin cererea înregistrată sub nr. 16913/03.06.2014 contestatorul a solicitat acordarea pensiei 
pentru limită de vârstă.   

La data de  15.07.2014, intimata a emis decizia nr. R 16913 prin care a respins cererea 
contestatorului cu motivarea că: nu s-au valorificat sumele  reprezentând „venit pentru munca în 
acord” şi „veniturile brute” conform adeverinţei [...]/2400/3087/2014 emisă de S.C „[...]” Tulcea 
S.A., întrucât potrivit art. 165 din Legea nr. 263/2010 la determinarea punctajelor lunare, pentru 
perioadele anterioare datei de 01.04.2001, se utilizează salariile brute sau nete după caz, în 
conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, precum şi sporurile cu 
caracter permanent care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare 
datei de 01.04.2001;de asemenea, nu a valorificat perioada 01.04.1990 – 01.04.1997 şi 01.04.1997-
30.03.2001 ca fiind lucrată în  grupa I de muncă, întrucât funcţiile de „mecanic” şi „maistru” nu se 
regăsesc la punctul 95 din anexa 1 la Ordinul 50/1990.  

Intimata i-a respins contestatorului cererea de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, 
întrucât conform art. 55 din Legea nr. 263/2010 nu îndeplineşte condiţiile de reducere a vârstei 
standard de pensionare.  

Împotriva deciziei nr. R 16913/15.07.2014 [...] a formulat contestaţie la data de 28.07.2014 
la Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, contestaţie ce a fost înregistrată sub nr. 21972/28.07.2014 şi 
înaintată ulterior la Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice cu 
adresa nr. 24098/20.08.2014.  

Până la data pronunţării hotărârii de către instanţa de fond entitatea menţionată nu a emis 
nicio hotărâre cu privire la contestaţia reclamantului. 

Potrivit adeverinţei nr. [...]/2400/3087/26.05.2014 emisă de S.C. [...] Tulcea SA, în perioada 
februarie 1979-martie 2001 contestatorul a realizat o serie de venituri brute din salarii, venituri în 
cadrul cărora, în anumite perioade de timp, s-au adăugat şi veniturile realizate prin efectuarea de ore 
suplimentare, precum şi cele realizate prin munca în acord global. 
   Din aceeaşi adeverinţă rezultă că în perioada 1979 - 1990 venitul contestatorului pentru 
orele suplimentare a fost inclus în venitul pentru muncă în acord, iar în perioada 1979 – 2001 
compania a virat contribuţia de asigurări sociale, calculată la câştigul lunar brut, în conformitate cu 
prevederile legislative în vigoare la data respectivă. 

La solicitarea instanţei, adeverinţa sus menţionată a fost completată cu adresa nr. 
[...]/6607/12.11.2014 emisă de acelaşi angajator, înscris din care reiese că în perioada iulie 1996 – 
ianuarie 1997 contestatorul a beneficiat de compensări conform H.G. nr. 542/05.07.1996 pentru 
care nu s-a achitat contribuţia de asigurări sociale conform legislaţiei în vigoare. 
  Iniţial, Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat prevedea că plata 
contribuţiei de asigurări sociale era datorată de angajatori şi se calcula prin raportare la venitul brut 
realizat. 
   Conform art. 1 din Decretul nr. 389/1972 „unităţile socialiste de stat, organizaţiile 
cooperatiste, alte organizaţii obşteşti, orice alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice, 
care folosesc personal salariat, sunt datoare să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat, o 
contribuţie de 15% asupra câştigului brut realizat de personalul lor salariat,…” 
  Totodată, potrivit art. 3 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi 
asistenţă socială, dreptul la pensie era recunoscut tuturor cetăţenilor care au desfăşurat activitate 
permanentă pe baza unui contract de muncă şi pentru care angajatorii plătiseră contribuţia de 
asigurări sociale prevăzută de lege. 
   În acelaşi timp, dispoziţiile art. 10 din acelaşi act normativ prevedeau că baza de calcul a 
pensiei o constituie retribuţia tarifară. 
  Obligaţia plăţii unei contribuţii de asigurări sociale a salariaţilor în funcţie de câştigul 
salarial brut al acestora a fost menţinută şi prin dispoziţiile art. 2 pct. 1 din Legea nr. 49/1992 
privind modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, prin care au 
fost modificate o serie de prevederi din Decretul nr.389/1972 şi conform cărora „Pentru persoanele 
juridice şi fizice care folosesc personal salariat, contribuţia asigurărilor sociale de stat se 
stabileşte diferenţiat, astfel: „35% asupra câştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa I 
de muncă; 30% asupra câştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa a II-a de muncă; 
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25% asupra câştigului brut realizat de celelalte categorii de salariaţi; 15% asupra salariului brut 
primit, dar nu mai puţin decât salariul minim brut pe ţară, în cazul personalului casnic angajat de 
persoane fizice pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, handicapaţilor şi a copiilor.” 

 Ulterior, potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000 şi art. 2 lit. c şi d din Legea 
nr. 263/2010, s-a stabilit că sistemul public se organizează şi funcţionează având ca principii de 
bază: „e) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe 
baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, 
drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite”. 
  Totodată, prin Decizia nr. 5/20.09.2010 pronunţată în recurs în interesul legii, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi a decis că, în interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), 
art. 78 şi art. 164 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale 
de stat, sumele plătite pentru munca prestată de foştii salariaţi în regim de lucru prelungit, în 
condiţiile art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952, se au în vedere la 
stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public. 
    De asemenea, prin Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte şi a stabilit că, în interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 
şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul 
public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, formele de retribuire obţinute în 
acord global, prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 57/1974, vor fi luate în calcul la 
stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi pentru 
acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. 
   La data de 10 decembrie 2012 Î.C.C.J. a pronunţat decizia cu nr. 19 în recurs în interesul 
legii statuând că „În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) 
din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V 
din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din 
sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile şi alte venituri 
suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea şi 
recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislaţiei 
anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform 
legislaţiei în vigoare, şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.” 
   Instanţa supremă a reţinut în motivarea acestei decizii că aplicarea principiului 
contributivităţii impune luarea în calcul a sporurilor şi veniturilor suplimentare utilizate la 
determinarea punctajelor medii anuale pentru perioadele anterioare Legii nr. 19/2000, în măsura în 
care acestea au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, au fost înregistrate în carnetul de muncă 
sau rezultă din adeverinţă, conform legislaţiei în vigoare, şi s-a plătit contribuţia de asigurări 
sociale. 
       În aceste condiţii, neluarea în considerare a unor sume pentru care s-au plătit contribuţiile de 
asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivităţii, având drept finalitate 
nerealizarea scopului avut în vedere de legiuitor.      

În concluzie, instanţa a reţinut că ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau 
nepermanent al acestor venituri, ci faptul că statul a încasat, în perioada derulării raporturilor de 
muncă, contribuţiile de asigurări sociale pe care le-a stabilit în sarcina angajatorului iar acum revine 
asiguraţilor dreptul să  primească o contraprestaţie corespunzătoare din partea acestuia pentru a 
exista un echilibru al raporturilor juridice dintre părţi.  

În conformitate cu art. 14 din aceeaşi Convenţie, pentru interzicerea discriminării şi art. 1 
din Protocolul 1 referitor la protecţia proprietăţii, Curtea Europeană a reţinut că „noţiunea de bun 
înglobează orice interes al unei persoane de drept privat ce are valoare economică, astfel încât 
dreptul la pensie este asimilat dreptului de proprietate” (cauza Buchen versus Cehia). 
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De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că drepturile de asigurări 
sociale sunt legate de plata contribuţiilor de asigurări sociale specifice, considerându-se că „dreptul 
la alocaţia de urgenţă (pentru care reclamantul plătise contribuţia specifică) reprezintă un drept 
patrimonial în sensul art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”, (Cauza Gaygusuz împotriva Austriei din 16 
septembrie 1996).  

Din carnetul de muncă al contestatorului, poziţiile 76-80, rezultă că acesta a lucrat în grupa I 
de muncă în perioada 01.04.1990 - 30.03.2001, fiind încadrat ca maistru mecanic la S.C. „[...]” S.A. 
Tulcea (actualmente S.C. [...] S.A. Tulcea).  

Rezultă astfel că contestatorul a lucrat o perioadă de 11 ani în grupa I-a de muncă, iar 
potrivit tabelului 1 ind. 1 de la  art. 55 lit. a ind. 1 din Legea nr. 263/2010, acesta beneficiază de 
reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani.   

Potrivit buletinului de calcul de la dosar, contestatorul a lucrat şi o perioadă de 11 ani şi 2 
luni în grupa a II-a de muncă, beneficiind de 2 ani reducere a vârstei standard de pensionare 
conform tabelului 1 al art. 55 lit. a din  Legea nr. 263/2010.  

Prin urmare, s-a reţinut că contestatorul beneficiază de 7 ani de reducere a vârstei standard 
de pensionare, respectiv de la 65 ani la 58 ani, iar cum la data formulării cererii de pensionare, 
respectiv 3.06.2014, acesta avea vârsta de 58 ani şi 3 luni rezultă că îndeplinea la acel moment 
condiţiile prevăzute de lege pentru pensionarea de limită de vârstă.  

Contestatorul a dobândit dreptul de a i se lua în considerare perioada cât a lucrat în grupa I 
de muncă, prin plata contribuţiilor pentru pensie conform legislaţiei în vigoare, aşa cum rezultă şi 
din adeverinţa nr. [...]/21.10.2014 emisă de S.C. [...] S.A. Tulcea, iar contribuţia la sistemul de 
asigurări sociale dă naştere potrivit practicii C.E.D.O., unui drept de proprietate la o fracţiune din 
patrimoniul astfel constituit, aşa încât modul de soluţionare a cererii de înscriere la pensie de către 
intimată constituie, în acest context, o încălcare a prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 al C.E.D.O.  

Având în vedere că [...] a efectuat cheltuieli în acest proces şi întrucât cererea sa a fost 
admisă, instanţa a obligat intimata Casa Judeţeană de Pensii Tulcea să plătească în favoarea acestuia 
suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Casa Judeţeană de Pensii Tulcea care a 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

La dosarul de pensie a fost depusă adeverinţa nr. [...]/30.03.2001 emisă de S.C. [...] S.A. în 
care se menţionează că intimatul a fost încadrat în grupa a I-a de muncă pentru funcţia de mecanic 
în perioada 01.04.1990-01.04.1997 şi pentru funcţia de maistru în perioada 01.04.1997-30.03.2001.  

Temeiul juridic al încadrării în grupa a I-a de muncă este menţionat pct. 95 din Anexa nr. 1 a 
Ordinului nr. 50/1990 al M.M.P.S care se referă la următoarele activităţi: 

Pct. 95 - „Operaţiile de sudură efectuate în interior la nave (secţii şi bloc secţii), cazane, 
conducte, cilindri de locomotive, stâlpi metalici închişi, rezervoare, bazine şi alte instalaţii”.  

Prima instanţă nu a avut în vedere că intimatul nu a făcut dovada că a lucrat în aceleaşi 
condiţii cu persoanele care desfăşoară activităţile prevăzute la pct. 95 din Anexa 1 a Ordinului nr. 
50/1990 al M.M.P.S. 

În acest sens nu s-a prezentat Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11 din 26.06.1990 
care este menţionată în adeverinţa nr. [...]/30.03.2001 emisă de S.C. [...] S.A., după emiterea 
acesteia, având alte caractere şi altă semnătură decât cele iniţiale. 

De asemenea, instanţa nu avut în vedere că în carnetul de muncă seria … nr. [...] al 
intimatului este menţionată aceeaşi adeverinţă nr. [...] din 30.03.2001. 

Adeverinţa nr. [...]/21.10.2014 emisă de S.C. [...] S.A. Tulcea nu poate înlocui actul 
administrativ înscris în adeverinţa nr. [...] din 30 martie 2001 emisă de S.C. [...] S.A. 

Veniturile brute din adeverinţa nr. [...]/2400/3087/26.05.2014 emisă de [...] S.A. Tulcea nu 
pot fi valorificate, pentru că s-au avut în vedere dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi alin.(2) din Legea nr. 
263/2010 şi Anexa nr. 15 din H.G. nr. 257/2011 conform cărora nu pot fi valorificate următoarele 
venituri: 

- veniturile brute, întrucât art. 165 din Legea nr. 263/2010 prevede că la determinarea 
punctajelor lunare, pentru perioada anterioară datei de 01.04.2001, se utilizează salariile brute sau 
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nete, după caz, precum şi sporurile cu caracter permanent care au făcut parte din baza de calcul a 
pensiilor conform legislaţiei anterioare date de 01.04.2001; 

- sumele cu titlu de „acord global” şi „veniturile pentru ore suplimentare” pentru că aceste 
venituri nu constituie sporuri cu caracter permanent, conform Anexei nr. 15 la Normele de aplicare 
a Legii nr. 263/2010 aprobate prin H.G. nr. 257/2011 şi nu au făcut parte din baza de calcul a 
pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 01 aprilie 2001. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată de 1000 lei, care reprezintă onorariul de avocat, 
în conformitate cu art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă, solicită a fi micşorate având în 
vedere că sunt disproporţionate în raport de complexitatea cauzei şi activitatea desfăşurată de 
avocat. 

Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi 
de dispoziţiile legale incidente în cauză, Curtea constată că apelul este nefondat. 
     Potrivit art. 16 din Legea nr. 263/2010, „constituie stagiu de cotizare în sistemul public de 
pensii: 
    a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001; 
     b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor 
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), până la intrarea în vigoare a prezentei legi; 
     c) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care 
persoanele au fost asigurate în baza legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
     d) perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul 
persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V.” 
     Art. 17 prevede de asemenea: 
    „(1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la 
vechimea în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele 
realizate în grupa I, a II-a, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, în cazul 
persoanelor prevăzute la art. 16 alin. (1) pct. I lit. c).”   

Pentru stabilirea pensiei, contestatorul a solicitat să i se ia în calcul perioada 01.04.1990 - 
30.03.2001 ca fiind lucrată în grupa I de muncă, aşa cum rezultă din înscrierile făcute în carnetul de 
muncă, precum şi din adeverinţa nr. [...]/2044/3087 din 26.05.2014 emisă de către S.C. [...] S.A. 
Tulcea.  

Motivul respingerii acestei cereri l-a constituit faptul că nu s-a făcut dovada desfăşurării 
activităţii în aceleaşi condiţii cu cei prevăzuţi la pct. 95 din Ordinul nr. 50/1990 şi nu s-a prezentat 
Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11/1990 cu încadrarea locurilor de muncă. 

Însă, apelanta nu a făcut dovada că angajaţii deţin astfel de hotărâri şi refuză să le depună la 
dosar sau că aceasta (Casa Judeţeană de Pensii) ar fi fost împiedicată la rândul său să solicite 
respectiva hotărâre de la angajator mai ales că, menţiunea privind încadrarea în grupa de muncă este 
menţionată chiar în carnetul de muncă.  

Această atitudine a apelantei pârâte echivalează cu un refuz nejustificat de a valorifica 
înscrisuri fără ca ele să fie în vreun fel verificate de către instanţa de judecată ci numai în baza 
propriei aprecieri or, acest aspect nu este în vreun fel reglementat de legiuitor.   

Atâta vreme cât asiguratul prezintă documente ce emană de la un angajator care îşi asumă 
răspunderea pentru cele consemnate, este de la sine înţeles că până la proba contrară, aceste 
documente sunt perfect valabile şi ele trebuie să fie valorificate deoarece certifică plata unor 
contribuţii la bugetul de stat iar pensia se raportează tocmai la aceste contribuţii. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 159 din Legea nr. 263/2010: 

„(1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a 
timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 
aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute 
de lege.”   

Aşadar, perioada 01.04.1990 - 30.03.2001 trebuie luată în calcul ca fiind lucrată în grupa I 
de muncă, aşa cum rezultă din înscrierile făcute în carnetul de muncă, precum şi din adeverinţa nr. 
[...] din 21.10.2014 emisă de către S.C. [...] S.A. Tulcea iar valorificarea acestei perioade conduce la 
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reducerea vârstei de pensionare a contestatorului, cu 5 ani potrivit tabelului nr. 2 din Legea nr. 
263/2010.  

De asemenea, la stabilirea drepturilor de pensie apelanta intimată a refuzat să ia în calcul 
veniturile brute arătate în adeverinţa nr. [...]/2044/3087 din 26.05.2014 emisă de către S.C. [...] S.A. 
Tulcea, motivând că aceste sporuri (munca suplimentară şi munca în acord) nu sunt sporuri cu 
caracter permanent şi nu pot fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensie deoarece contravin 
dispoziţiilor art. 165 alin. 1 din Legea nr. 263/2010.  

Cu toate acestea, în adeverinţa mai sus menţionată se arată nu numai veniturile brute 
încasate de contestator ci şi faptul că „în perioada 1979-2001 compania a virat contribuţia  de 
asigurări sociale, calculată la câştigul lunar brut”. 

Această menţiune obligă Casa Judeţeană de Pensii să calculeze punctajul în funcţie de 
salariul brut, pe baza principiului contributivităţii care nu contravine în nici un fel dispoziţiilor art. 
165 alin. 1 din Legea nr. 263/2010.  

Regula instituită de art. 96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 este că punctajul lunar se 
calculează prin împărţirea salariului brut care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale la valoarea câştigului salarial mediu brut din luna respectivă. 

Capitolul IX din Legea nr. 263/2010 cuprinde dispoziţii tranzitorii în care este cuprins şi art. 
165 în care se stabileşte că la determinarea punctajelor lunare, pentru perioada 01.07.1977 – 
31.12.1990, se folosesc salariile nete.  

Însă, prevederile art. 165, ca norme tranzitorii, urmăresc facilitarea colectării datelor, 
pornind de la realitatea că în perioada 01.07.1977 – 31.12.1990 în carnetul de muncă se menţiona 
venitul net, pentru a evita realizarea de către casele de pensie a unui calcul invers în scopul 
determinării venitului brut astfel încât să se respecte formula de calcul prevăzută de art. 96 alin. 2 
din Legea nr. 263/2010, punctajul calculându-se direct raportat la venitul net.  

Aceasta nu exclude totuşi posibilitatea ca, în situaţia în care există date suficiente, punctajul 
să se calculeze potrivit regulii instituite de art. 96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, prin folosirea 
venitului brut realizat raportat la salariul brut din acea perioadă, acest mod de calcul nefiind de 
natură a denatura rezultatul calculului cu atât mai mult cu cât, împărţirea salariului net care are o 
valoare inferioară celui brut, la valoarea câştigului salarial mediu brut din luna respectivă ar 
prejudicia asiguratul, raportarea făcându-se între sume determinate diferit. 

Tocmai de aceea, în Anexa nr. 7 la Legea nr. 263/2010 s-a stabilit pentru perioada 1938 – 
1990 atât valoarea salariului anual brut cât şi a celui net, astfel încât pentru eventualitatea în care în 
calcul se are în vedere venitul net al asiguratului, raportarea să se facă la salariul net din perioada 
aceea, astfel încât asiguratul să nu fie prejudiciat prin scăderea nejustificată a punctajului mediu 
anual şi să nu fie încălcat principiul contributivităţii.  

Casa Judeţeană de Pensii s-a raportat numai la dispoziţiile art. 165 din legea sistemului 
public de pensii şi a normelor de aplicare a acesteia, fără a observa că, în legătură cu modul de 
calcul al pensiilor, s-a mai pronunţat atât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizii date în recurs 
în interesul legii, cât şi Curtea Constituţională care au stabilit că pensia trebuie calculată cu 
respectarea principiului contributivităţii iar aceste decizii sunt obligatorii.   

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod procedură civilă va fi respins apelul 
declarat de Casa Judeţeană de Pensii Tulcea şi menţinută ca legală şi temeinică sentinţa civilă nr. 
2337/2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea. 

Decizia civilă nr. 287/AS/27.10.2015 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 
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31. Pensii stabilite în baza Legii nr. 3/1977. Majorarea cu 10% a 
punctajelor medii anuale în temeiul art. 2 alin. 1 din HG nr. 777/2005. 
Impozitarea pensiilor. 

 
După abrogarea Legii nr. 3/1977, pensionarii nu mai beneficiază de scutirea de impozit şi plata 

contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în condiţiile în care sistemul public de pensii asigură un 
tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, pe baza principiului unicităţii 
şi egalităţii. 

 
Legea nr. 3/1977 

Art. 2 alin. 1 din HG nr. 777/2005 
Art. 69 Cod fiscal 

Art. 259 alin.2 din Legea 95/2006 
Legea nr. 19/2000 

Legea nr. 263/2010 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 5587/118/2014, reclamantul 
[...] a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, solicitând instanţei ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa să oblige pârâta să înceteze impozitarea ilegală a drepturilor de pensie şi 
reţinerea ilegală din pensie a contribuţiei la sistemul de sănătate, obligarea pârâtei la majorarea cu 
10% a punctajelor medii anuale obţinute, potrivit art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 777/2005, precum şi 
restituirea sumelor ilegal reţinute din drepturile de pensie, cu respectarea termenului general de 
prescripţie, calculat de la data formulării acţiunii. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost pensionat în temeiul Legii nr. 3/1977, care 
la art. 7 şi art. 79 prevedea că pensia nu este impozabilă, iar pensionarii au dreptul la asistenţă 
medicală şi medicamente, în mod gratuit, pe timpul internării în spital. Prin impozitarea pensiei şi 
reţinerea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pârâta a încălcat dispoziţiile legale în baza 
cărora a fost stabilită pensia, în condiţiile în care actele normative intrate în vigoare ulterior nu pot 
retroactiva. În ce priveşte aplicarea art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 777/2005, reclamantul a învederat că 
de aceste dispoziţii beneficiază toţi pensionarii, nu doar agricultorii, astfel cum interpretează 
instituţia pârâtă. 

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa nu a formulat întâmpinare, însă a  depus note 
scrise prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.  

Prin sentinţa civilă nr. 3214 din 18 decembrie 2014 Tribunalul Constanţa a respins ca 
nefondată acţiunea formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană 
de Pensii Constanţa, pe toate capetele de cerere. 

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele aspecte: 
          Reclamantul [...] este beneficiarul unei pensii pentru muncă depusă şi limită de vârstă 
stabilită sub imperiul Legii nr. 3/1977 şi recalculată prin decizia nr. [...]/26.04.2013. 
 Prin cererea de faţă a invocat în primul rând inaplicabilitatea dispoziţiilor legale ulterioare, 
referitoare la plata impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, apreciind că regimul 
juridic al acestor contribuţii la bugetul de stat trebuie guvernat în exclusivitate de actul normativ în 
baza căruia s-au deschis drepturile de pensie.  
 Prin art. 7 din Legea nr. 3/1977, s-a prevăzut că pensia nu este impozabilă, în ce priveşte 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate nefiind prevăzută nici o obligaţie în sarcina 
beneficiarilor de pensii din sistemul public. 
 Dispoziţiile Legii nr. 3/1977 au fost abrogate, însă de Legea nr. 19/2000, intrată în vigoare 
la data de 01.04.2001 şi aplicabilă până la data de 01.01.2011, când a fost la rândul său abrogată de 
Legea nr. 263/2010. 
 Prin urmare, în perioada vizată de reclamant prin cererea de faţă şi care este circumscrisă 
termenului general de prescripţie de 3 ani, anterior formulării acţiunii, Legea nr. 263/2010 a 
asigurat o reglementare unitară a sistemului public de pensii, producând efecte şi în privinţa 
persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite sub imperiul actelor normative anterioare, 
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în condiţiile expres stabilite de lege. 
 Pensiile stabilite sub imperiul Legii nr. 3/1977 au fost supuse unui proces de recalculare pe 
baza principiilor ce au guvernat sistemul public de pensii ulterior datei de 01.04.2001, două dintre 
aceste principii, expres prevăzute atât de Legea nr. 19/2000, cât şi de Legea nr. 263/2010, fiind cele 
ale unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi 
norme de drept şi al egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul public de pensii 
un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.  

Această recalculare, ce a constituit obiect de reglementare al O.U.G. nr. 4/2005 şi H.G. nr. 
1550/2004 nu a presupus deci aplicarea retroactivă a dispoziţiilor Legii 19/2000, ci a urmărit 
asigurarea unui cadru legislativ unitar în materie, potrivit principiului expres enunţat de legiuitor la 
condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie. De altfel, în 
jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale, s-a subliniat că operaţiunea de recalculare priveşte 
în mod inevitabil trecutul, pentru că stagiul de cotizare a fost realizat în trecut, dar se efectuează 
doar după data intrării în vigoare a legii noi şi are efecte numai pentru viitor, pensia recalculată 
intrând în plata numai de la data emiterii deciziei (Decizia nr. 46/2002, Decizia nr. 173/2001, 
Decizia nr. 375/2005, Decizia nr. 120/2007). 

În materia drepturilor de pensie, nu există o obligaţie a statului de a menţine în plată un 
anumit cuantum al pensiei, stabilit în baza unui act normativ în vigoare la un moment dat, fiind la 
libera apreciere a legiuitorului de a decide  cu privire la aplicarea oricărui regim de securitate 
socială sau de a alege tipul ori cuantumul beneficiilor pe care la acordă.       

Prin urmare, s-a reţinut că în cazul reclamantului, instituţia pârâtă a procedat la calcularea 
pensiei cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, ce nu au prevăzut vreun beneficiu pentru 
titularii de pensii stabilite sub imperiul Legii nr. 3/1977, dedus doar din data deschiderii dreptului 
de pensie. De altfel, o astfel de derogare în favoarea acestei categorii de pensionari, ar fi constituit 
un caz evident de discriminare pozitivă, contrar art. 14 din CEDO. 

Pentru toate aceste motive, instanţa a reţinut că reclamantul datorează atât impozit pentru 
venitul din pensii, cât şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, fiind pe deplin aplicabile 
dispoziţiile art. 69 Cod fiscal şi ale art. 259 alin.2 din Legea nr.95/2006.  

În ceea ce priveşte cererea de majorare cu 10% a punctajelor medii anuale, în temeiul art. 2 
alin.1 din H.G. nr. 777/2005, instanţa a ţinut seama de categoria beneficiarilor acestei majorări, care 
rezultă din chiar titlul actului normativ menţionat, ce se referă în mod expres la majorarea pensiilor 
agricultorilor începând cu luna septembrie 2005. 

Astfel, art. 1 din H.G. nr. 777/2005 a reglementat majorarea cu 10% a punctajelor medii 
anuale obţinute prin valorificarea, potrivit legii, a fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi 
agricole cooperatist şi a fiecărui an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din 
zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări ale agricultorilor, precum şi a perioadelor de contribuţie realizate, conform 
acestei legi, după data de 29 iulie 1992 şi până la data de 1 aprilie 2001. 

Aceste dispoziţii legale au vizat majorarea pensiilor doar pentru o singură categorie de 
pensionari, respectiv cei care au realizat stagii de cotizare în agricultură, domeniul de aplicare al 
actului normativ neputând fi extins asupra altor beneficiari de drepturi de asigurări sociale. 

Împrejurarea că la art. 2 din H.G. nr. 777/2005 s-a prevăzut aplicarea majorării de punctaj şi 
în cazul persoanelor a căror pensie a fost recalculată în temeiul O.U.G. nr. 4/2005 nu poate fi 
interpretată în sensul includerii în sfera de incidenţă a hotărârii de guvern a tuturor pensionarilor cu 
drepturi stabilite în baza Legii nr. 3/1977. 

Pentru aceste considerente, instanţa a respins în totalitate cererea reclamantului. 
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul [...], care a criticat-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 
Arată că este pensionat în baza Legii nr. 3/1977, unde, la art. 7 şi 79 se  prevede că pensia nu 

este impozabilă. 
Prin impozitarea pensiei, pârâta a încălcat dispoziţiile legale, în baza cărora a fost stabilită 

pensia, în condiţiile în care actele normative intrate în vigoare ulterior nu pot retroactiva. 
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De prevederile art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 777/2005 beneficiază toţi pensionarii, nu doar cei 
din agricultură, aşa cum greşit a interpretat instanţa. 

Indiferent de recalculările ulterioare ale pensiei, legal stabilite anterior, acestea nu pot fi 
impozitate, dacă depăşesc, ca urmare a recalculărilor, un anumit cuantum stabilit de o lege nouă, fie 
ea şi Codul Fiscal. 

Prin urmare, sentinţa apelată este nelegală, motiv pentru care solicită admiterea apelului şi 
schimbarea în tot a hotărârii instanţei de fond, în sensul admiterii acţiunii. 

Apelul este nefondat. 
Reclamantul [...] a solicitat obligarea Casei Judeţene de Pensii la încetarea impozitării 

ilegale a drepturilor de pensie şi reţinerea ilegală din pensie a contribuţiei la sistemul de sănătate 
întrucât a fost pensionat în temeiul Legii nr. 3/1977 care la art. 7 şi 79 prevedea că pensia nu este 
impozabilă, iar pensionarii au dreptul la asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit, pe 
timpul internării în spital.  
 A susţinut reclamantul că prin impozitarea pensiei şi reţinerea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate, pârâta a încălcat dispoziţiile legale în baza cărora a fost stabilită pensia, în 
condiţiile în care actele normative intrate în vigoare ulterior nu pot retroactiva. 
 Susţinerile reclamantului nu sunt fondate având  în vedere că în cauză nu se pune problema 
retroactivităţii legii ci, a aplicării unei legi după momentul abrogării ei. 
 Chiar dacă prin Legea nr. 3/1977 s-a prevăzut că pensia nu este impozabilă iar în ce priveşte 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu a fost prevăzută nicio obligaţie în sarcina 
pensionarilor din sistemul public, reclamantul nu putea beneficia de aceste facilităţi instituite de 
către legiuitor decât în perioada cât dispoziţiile legii erau în vigoare. 
 La 01.04.2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, dispoziţiile Legii nr. 
3/1977 au fost abrogate şi facilităţile instituite de Legea nr. 3/1977 nu au mai fost menţinute.  
 Nici prin noua Lege nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice nu au mai fost 
introduse dispoziţii prin care pensionarii să fie scutiţi de plata impozitului sau a contribuţiei de 
asigurări de sănătate astfel că nici reclamantul nu mai poate beneficia de vreo scutire. 

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, Curtea constată că în materia drepturilor de pensie nu 
există o obligaţie a statului de a menţine în plată un anumit cuantum al pensiei, stabilit în baza unui 
act normativ în vigoare la un moment dat, fiind la libera apreciere a legiuitorului de a decide tipul 
ori cuantumul beneficiilor pe care la acordă. 

În acest sens s-a pronunţat atât Curtea Constituţională cât şi Curtea Europeană, conturându-
se o jurisprudenţă potrivit cu care statul este singurul în măsură să determine oportunitatea şi 
intensitatea politicilor sale în acest domeniu. 

Prin urmare, drepturile de pensie stabilite sub imperiul unui anumit act normativ, pot fi 
supuse unor procese de recalculare şi reevaluare, în baza unor acte normative ulterioare, legiuitorul 
având un dreptul de a modifica sau completa legislaţia în materie.  

Dispoziţiile noii legi au fost aplicate tuturor pensionarilor, fără vreo distincţie în funcţie de 
data stabilirii drepturilor de pensie sau categoria de pensia primită, potrivit principiilor unicităţii 
sistemului public de pensii şi al egalităţii între pensionarii aflaţi în situaţii juridice identice. 

În condiţiile date, în mod corect instanţa de fond a reţinut că reclamantul datorează 
atât impozit pentru venitul din pensii, cât şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, fiind 
aplicabile dispoziţiile art. 69 Cod fiscal şi ale art. 259 alin.2 din Legea 95/2006. 

În ceea ce priveşte critica întemeiată pe dispoziţiile art. 2 din H.G. nr. 777/2005 
Curtea reţine, de asemenea, că nu toţi pensionarii pot beneficia de prevederile acestui act 
normativ din moment ce legiuitorul a făcut trimitere expresă la o anumită categorie de 
pensionari şi anume „pensionarii agricultori”. 

H.G. nr. 777/2005 vizează majorarea pensiilor agricultorilor începând cu anul 2005 
însă reclamantul nu a făcut dovada efectuării unor stagii de cotizare în agricultură, astfel că 
acesta nu se poate prevala de aceste dispoziţii. 
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Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod procedură civilă va fi respins 
apelul declarat de reclamant ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 292/AS/27.10.2015 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
32. Solicitare pensionare anticipată parţială în baza Legii nr. 263/2010. 

Contestaţie decizie emisă de Casa Judeţeană de Pensii prin care s-a respins 
cererea de pensionare a reclamantei. Neîndeplinirea condiţiilor de pensionare. 

 
Potrivit art.65 alin.1 din Legea nr. 263/2010: „pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani 

înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, 
precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. 

Raportat la data naşterii reclamantei, din anexa nr.5 la Legea 263/2010 rezultă că vârsta standard 
de pensionare este de 61 ani şi 1 lună, iar stagiul complet de cotizare de 31 ani şi o lună. 

Având în vedere faptul că la data solicitării pensiei vârsta reclamantei era de 56 ani şi o lună, iar 
stagiul de cotizare realizat era de doar de 28 ani, 3 luni şi 29 zile, aceasta nu îndeplinea condiţiile de 
acordare a pensiei anticipate parţiale. 

În plus, în conformitate cu prevederile art.66 din Legea 263/2010, la acordarea pensiei anticipate 
parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art.65 alin.(1) nu poate fi cumulată cu nicio 
altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative. 

 
Art.53 alin.1 şi 3 din Legea nr.263/2010 

Art.65 alin.1 şi art.66 din Legea nr.263/2010 
 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa sub nr. 6619/118/2014, reclamanta [...] a 
chemat-o in judecată pe pârâta  Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, solicitând instanţei anularea 
deciziei nr. [...]/29.08.2014, obligarea pârâtei să emită o decizie privind acordarea pensiei anticipate 
parţiale, cu valorificarea înscrisurilor din carnetul de muncă, poziţia 1-3. 

În motivare reclamanta a arătat ca pârâta nu a luat în considerare menţiunile din cuprinsul 
carnetului de muncă, cu privire la grupa a II-a de muncă, deşi aceasta nu este îndrituită să exercite 
un control de legalitate asupra acestor acte şi nici să le cenzureze. 

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. 
În motivare pârâta a arătat că perioada 01.09.1979 – 16.10.1980 nu a fost fructificată 

deoarece, nerespectând dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, a efectuat 
modificări la data încetării activităţii pe care nu le-a certificat şi nu a completat numărul actului care 
a stat la baza încetării activităţii. 

Prin sentinţa civilă nr.3184 din data de 15 decembrie 2014, pronunţată în dosarul civil 
nr.6619/118/2014, Tribunalul Constanţa a  respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Teritorială de Pensii Constanţa. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamanta a depus la dosar copia carnetului de muncă, potrivit căreia în perioada 

01.09.1979 – 16.10.1980 ar fi fost angajată la I.I. Constanţa.  
Potrivit art. 4 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, la încetarea activităţii sau 

în caz de transferare, carnetul de muncă se înmânează titularului, completat cu toate înscrierile la zi. 
Potrivit art. 7, înscrierile eronate sau efectuate fără respectarea prevederilor legale vor fi rectificate 
de unitatea care păstrează carnetul de muncă sau, dacă cel interesat nu mai este încadrat de ultima 
unitate, în baza actelor oficiale care atestă alte situaţii decât cele înscrise, rectificările certificându-
se în carnetul de muncă. 

Examinând  acest act - carnetul de muncă [...], instanţa constată cu privire la perioada 
01.09.1979 – 16.10.1980, că au fost efectuate modificări la data încetării activităţii pe care 
angajatorul nu le-a certificat şi nu a completat numărul actului care a stat la baza încetării activităţii, 
la data de 16.10.1980. 
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Este adevărat că pârâta aceasta nu este îndrituită să exercite un control de fond în ceea ce 
priveşte conţinutul acestor acte, însă în ceea ce priveşte legalitatea formală a actului, pârâta are nu 
doar dreptul, dar şi obligaţia să verifice aceasta, înainte de a lua în considerarea menţiunile din 
cuprinsul unui act prezentat o dată cu cererea de pensionare sau ulterior. În caz contrar s-ar ajunge 
la situaţia în care un act, adeverinţă, carnet de muncă etc. să stea la baza emiterii unei decizii de 
pensionare, chiar dacă ar fi emis cu încălcarea dispoziţiilor în vigoare la data emiterii, ceea ce 
evident nu ar fi posibil. 

În consecinţă, referitor la menţiunile neconforme din cuprinsul carnetului de muncă, instanţa 
apreciază că acestea nu pot fi luate în considerare, astfel încât reclamanta nu îndeplineşte condiţiile 
impuse de Legea nr. 263/2010 referitoare la admiterea cererii de înscriere la pensie. 

În baza considerentelor de fapt şi de drept expuse, instanţa a respins cererea ca nefondată. 
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat apel reclamanta [...], pe care a 

criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 
Apreciază că în mod greşit instanţa de fond a respins acţiunea formulată ca neîntemeiată. 
Prin cererea de chemare în judecată ce a format obiectul dosarului nr. 6619/118/2014 a 

solicitat ca, pe fond, instanţa să dispună anularea deciziei nr. [...]/29.08.2014 de respingere a 
acordării pensiei anticipate parţiale emisă de pârâtă, întrucât nu i-a fost valorificată perioada 
01.09.1979 – 16.10.1980 ca stagiu de cotizare, întrucât înregistrarea din carnetul de muncă prezintă 
adăugări necertificate la data încetării activităţii la [...] Constanţa şi de asemenea, nici perioada 
01.09.1989 – 31.03.2001 ca activitate prestată  în grupa a II-a de muncă, conform adeverinţei 
nr.512/16.06.2011 emisă de către S.C. „[...]” S.A. 

Precizează apelanta reclamantă că a dovedit cu înscrisurile depuse la dosar că întreaga 
perioadă solicitată a fi luată în calcul, desfăşurată în grupa a II-a de muncă, având funcţia de 
muncitor necalificat, călcător şi controlor poartă la S.C. „[...]” S.A., aşa cum se menţionează în 
adeverinţa nr. 512/16.06.2011 emisă de către angajator. 

De asemenea, cu adeverinţele nr. 513/16.06.2011 şi nr. 514/16.06.2011, a dovedit că pe 
întreaga activitate prestată în cadrul societăţii [...] a beneficiat şi de mai multe sporuri, sporuri ce i-
au fost valorificate de către pârâtă. 

Trebuie subliniat că la emiterea deciziei de pensionare, Casa Judeţeană de Pensii Constanţa 
nu a luat în calcul perioada 01.09.1989 – 31.03.2001 ca activitate prestată în grupa a II-a de muncă, 
motivat de faptul că meseriile avute nu se regăsesc în temeiul legal indicat de către angajator. 

De asemenea, perioada 01.09.1979 – 16.10.1980 nu a fost considerată stagiu de cotizare 
întrucât înregistrarea din carnetul de muncă nu prezintă data încetării activităţii şi nu are trecut actul 
în baza căruia s-a desfăcut carnetul de muncă. 

Consideră că atâta timp cât angajatorul, în speţă, [...] Constanţa, a verificat exactitatea 
datelor înscrise şi a semnat în dreptul lor ca fiind corecte, motivul nevalorificării acestor înscrisuri 
de către pârâtă, nu are justificare. 

Precizează că nicio dispoziţie legală nu îndrituieşte Casa de Pensii să exercite un control de 
legalitate asupra acestor acte şi să le cenzureze. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 

Prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa sub nr. [...]/11.06.2014 
reclamanta [...] a solicitat pensionarea anticipată parţială în baza legii nr. 263/2010. 

Prin decizia nr. [...]/29.08.2014 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa s-a respins 
cererea de pensionarea a reclamantei. 

În motivarea acestei decizii s-a reţinut că datele din adeverinţa nr.512/2011 nu s-au 
fructificat în grupa superioară de muncă întrucât meseriile de muncitor necalificat, călcător şi 
controlor poartă nu se regăsesc în temeiul legal indicat. Perioada 01.09.1979 – 16.10.1980 nu s-a 
considerat stagiu de cotizare întrucât înregistrarea din carnetul de muncă prezintă adăugări 
necertificate la data încetării activităţii şi nu are numărul la actul în baza căruia s-a făcut desfacerea 
contractului de muncă. 

Împotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestaţie înregistrată sub 
nr.870/C/09.09.2014. 
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Prin adresa nr.19173/24.09.2014 Casa Judeţeană de Pensii Constanţa i-a răspuns reclamantei 
că nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a pensiei anticipate parţiale prevăzute de art.65 din 
legea nr.263/2010. Perioada 01.09.1979 – 16.10.1980 nu a fost fructificată întrucât, nerespectându-
se dispoziţiile Deciziei 92/1976 privind carnetul de muncă, au fost efectuate modificări la data 
încetării activităţii fără a fi certificate şi fără a se completa numărul actului care a stat la baza 
încetării activităţii. 

Perioada 01.09.1989 – 31.03.2001 nu a fost considerată activitate desfăşurată în grupa a II-a 
de muncă deoarece funcţiile exercitate nu se regăsesc în temeiul juridic invocat. 

Potrivit art.65 alin.1 din Legea nr. 263/2010: „pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel 
mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul 
complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.” 

În conformitate cu prevederile art.53 alin.1 din acelaşi act normativ: „vârsta standard de 
pensionare este de 65 de ani  pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se 
realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa 
nr.5”. 

- alin.(3): „Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru 
bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, 
conform eşalonării prevăzute în anexa nr.5”. 

Raportat la data naşterii reclamantei de 17.04.1958, din anexa nr.5 la Legea 263/2010 
rezultă că vârsta standard de pensionare este de 61 ani şi 1 lună, iar stagiul complet de cotizare de 
31 ani şi o lună. 

Având în vedere faptul că la data solicitării pensiei vârsta reclamantei era de 56 ani şi o lună, 
iar stagiul de cotizare realizat era de doar de 28 ani, 3 luni şi 29 zile, aceasta nu îndeplinea condiţiile 
de acordare a pensiei anticipate parţiale. 

Chiar dacă s-ar fi luat în considerare activitatea prestată în grupa a II-a de muncă şi perioada 
01.09.1979 – 16.10.1980 ca stagiu de cotizare, reclamanta tot nu ar fi îndeplinit condiţiile de 
pensionare anticipată parţială, întrucât nu a realizat stagiul complet de cotizare de 31 ani şi 1 lună. 

În plus, în conformitate cu prevederile art.66 din Legea 263/2010, la acordarea pensiei 
anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art.65 alin.(1) nu poate fi 
cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative. 

În consecinţă, în mod corect pârâta a respins cererea de pensionare formulată de reclamantă 
motivat de faptul că aceasta nu îndeplinea condiţiile pentru pensionare anticipată parţială. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art.480 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea a 
respins apelul ca nefodat. 

Decizia civilă nr. 271/AS/20.10.2015 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
 

IIIIII..  DDRREEPPTT  PPRROOCCEESSUUAALL  CCIIVVIILL  
 
 

33. Inexistența unui conflict negativ de competență între secțiile civile ale 
tribunalului.  

 
         Normele legale din Codul de procedură civilă de la 1865 care reglementează competenţa materială – 
singura instituţie aplicabilă întrucât se dispută natura litigiului – se referă la instanţă, iar nu la 
secţii/complete specializate ale instanţei, ceea ce a determinat ca, în majoritate, practica judiciară şi 
doctrina să aprecieze că nu poate exista un conflict de competenţă propriu-zis între secţiile şi completele 
specializate ale aceleiaşi instanţe. 
         În acelaşi sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care, prin Decizia nr.1359/2008 a 
arătat că ”În lipsa unor dispoziţii legale în acest sens, secţiile şi completele specializate ale curţilor de apel, 
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tribunalelor şi judecătoriilor nu pot fi considerate instanţe, ci este vorba de o împărţire administrativă, care 
diferă uneori chiar între instanţe de acelaşi nivel”, iar prin Decizia nr.347/26.01.2011 a arătat că, faţă de 
dispoziţiile art.20 pct.2 Cod procedură civilă ”În stabilirea competenţei după materie se au în vedere 
instanţele, organizarea internă a fiecărei instanţe prin împărţirea în secţii specializate neconducând la 
apariţia unor noi instanţe, respectiv a secţiilor care funcţionează în cadrul unei instanţe. În aceste condiţii, 
conflictul negativ de competenţă apare numai dacă două instanţe, prin hotărâri irevocabile, se declară 
necompetente de a judeca aceeaşi cauză, iar nu în cazul în care două secţii ale aceleiaşi instanţe, prin 
încheieri, s-au declarat necompetente”. 

 
Art.158 și 159 din Codul de procedură civilă 

Decizia ICCJ nr.1359/2008 
Decizia ICCJ nr.347/26.01.2011 

 
Prin încheierea nr.4793/26.02.2015 Judecătoria Constanţa, în temeiul art.3731 alin.4 pct.3 

din Codul de procedură civilă de la 1865, a respins ca nefondată cererea de încuviinţare a executării 
silite formulată de B.E.J. [...] pentru creditoarea S.C. [...] S.A. reţinând că, în cauză, creanţa 
invocată de creditor nu este una certă în sensul art.379 alin.3 şi 4 Cod procedură civilă de la 1865. 

Împotriva acestei încheieri creditoarea a declarat recurs, înregistrat pe rolul Secţiei a II-a 
civilă a Tribunalului Constanţa.  

Prin Încheierea nr.224/2.09.2015 s-a constatat necompetenţa funcţională a acestei secţii şi s-
a trimis cauza spre competentă soluţionare Secţiei I civilă a Tribunalului Constanţa. 

În motivare, prima secţie investită a arătat că litigiul presupune aprecierea asupra 
caracterului de datorie comună astfel că, dacă Secţia I civilă a Tribunalului Constanţa poate primi 
cererea de încuviinţare a executării silite împotriva celuilalt soţ atunci aceasta rămâne competentă 
deoarece rezolvarea litigiului presupune aplicarea normelor ce guvernează raporturile patrimoniale 
dintre soţi, în timp ce calitatea de profesionist a creditorului rămâne nerelevantă.    

Astfel investită, secţia I civilă a invocat, la rândul său, excepţia necompetenţei funcţionale 
de soluţionare a recursului, excepţie soluţionată prin Încheierea nr.287 din 20 octombrie 2015, prin 
care s-a constatat necompetenţa funcţională a Secţiei I Civilă şi s-a declinat cauza în favoarea 
Secţiei a II-a Civilă a Tribunalului Constanţa. Totodată, s-a constatat ivit conflictul negativ de 
competenţă şi s-a înaintat cauza la Curtea de Apel Constanţa, Secţia civilă, minori şi litigii de 
muncă, pentru soluţionarea conflictului de competenţă. 

Motivând soluţia astfel pronunţată, Secţia I civilă a Tribunalului Constanţa a reţinut că s-a 
solicitat încuviinţarea executării silite în cadrul dosarului de executare constituit în anul 2011 şi 
împotriva numitului [...], în calitate de soţ al debitoarei [...], faţă de care începuse executarea silită 
anterior intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă, astfel că s-a apreciat a fi incidente 
dispoziţiile Codului de procedură civilă din 1865, în ceea ce priveşte analiza condiţiilor de 
încuviinţare a executării silite. 

S-a mai arătat că normele legale sub imperiul cărora se desfăşoară executarea silită în 
această cauză reglementează o procedură necontencioasă, care nu impun stabilirea unui drept 
potrivnic, instanţa verificând numai din punct de vedere formal îndeplinirea condiţiilor pentru 
încuviinţarea cererii. 
            De asemenea, s-a arătat că titlul executoriu invocat, contractul de leasing financiar, este un 
contract încheiat cu un profesionist, în exercitarea activităţii sale obişnuite, astfel că şi litigiile 
privind executarea sa sunt de competenţa secţiei specializate, dacă aceasta există, în cadrul instanţei. 
           Considerând că aparţine Secţiei a II-a civilă competenţa de soluţionare a recursului îndreptat 
împotriva încheierii de respingere a încuviinţării executării silite a unui titlu emis în materie 
comercială, în temeiul disp. art.136 alin.1 şi 2 C.pr.civ. în vigoare s-a constatat intervenit conflictul 
negativ de competenţă, cu consecinţa înaintării cauzei la Curtea de Apel Constanţa – secţia I civilă, 
pentru pronunţarea regulatorului de competenţă.  
         Primind cauza, Curtea de Apel Constanţa a verificat dacă este competentă să soluţioneze 
conflictul negativ ivit între secţiile civile ale Tribunalului Constanţa şi a reţinut următoarele: 
          Cererea înregistrată la Judecătoria Constanţa are ca obiect încuviinţarea executării silite a 
unui alt debitor în dosarul de executare înregistrat sub nr.1638/2011 la B.E.J. [...], respectiv 
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continuarea executării silite pornite în baza titlului executoriu constând în contractul de leasing 
financiar nr.[...]/20.06.2008, prin executarea bunurilor sau veniturilor aparţinând  soţului debitoarei 
împotriva căreia s-a început executarea în dosarul menţionat. 
         Având în vedere aceste date, atât Judecătoria Constanţa cât şi Tribunalul Constanţa au 
procedat la verificarea cererii formulate în raport de normele legale care reglementează procedura 
încuviinţării executării silite prevăzute în Codul de procedură civilă de la 1865, apreciind asupra 
legalităţii şi temeiniciei cererii formulate în raport de dispoziţiile art.3731 alin.4 pct.3 şi art.379 
alin.3 şi 4 din acest cod.  
         Procedura de judecată aplicabilă fondului litigiului este reglementată de Codul de procedură 
civilă de la 1865 astfel că, faţă de dispoziţiile art.24 şi art.25 alin.1 din noul Cod de procedură civilă 
(2013) care reglementează aplicarea în timp a legii de procedură civilă şi care dispun că legea nouă 
de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în 
vigoare, iar procesele în curs de judecată şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse 
acelei legi, Curtea constată că nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art.136 alin.1 şi 2 din noul Cod de 
procedură civilă conflictului negativ de competenţă ivit între secţiile civile ale Tribunalului 
Constanţa, astfel cum a reţinut Secţia I Civilă a Tribunalului Constanţa. 
          Rezultă din cele sus menţionate că sesizarea în această cauză a Curţii de Apel Constanţa 
pentru pronunţarea unui regulator de competenţă, în temeiul art.136 alin.1 şi 2 din Codul de 
procedură civilă, este greşită, norma nefiind aplicabilă. 
         Excluzând dispoziţiile noului Cod de procedură civilă în analizarea chestiunii disputate în 
cauză, Curtea a verificat dacă este competentă să soluţioneze conflictul de competenţă ivit între 
secţiile specializate ale Tribunalului Constanţa, în raport de dispoziţiile Codului de procedură civilă 
de la 1865.  
         Acest cod, în art.158 stabileşte obligaţia ”instanţei de judecată” de a pune în discuţie 
competenţa sa şi de a stabili ”instanţa competentă”, respectiv soluţia în cazul în care ”instanţa se 
declară necompetentă”, iar în art.159 alin.1 pct.2 arată când este încălcată competenţa materială, 
respectiv atunci ”când procesul este de competenţa unei instanţe de alt grad”; de asemenea, în art.20 
pct.2 dispune că există conflict negativ de competenţă ”când două sau mai multe instanţe s-au 
declarat necompetente de a judeca aceeaşi pricină”. Aşadar, normele legale din acest cod care 
reglementează competenţa materială – singura instituţie aplicabilă întrucât se dispută natura 
litigiului – se referă la instanţă, iar nu la secţii/complete specializate ale instanţei, ceea ce a 
determinat ca, în majoritate, practica judiciară şi doctrina să aprecieze că nu poate exista un conflict 
de competenţă propriu-zis între secţiile şi completele specializate ale aceleiaşi instanţe. 
         În acelaşi sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care, prin Decizia 
nr.1359/2008 a arătat că ”În lipsa unor dispoziţii legale în acest sens, secţiile şi completele 
specializate ale curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor nu pot fi considerate instanţe, ci este 
vorba de o împărţire administrativă, care diferă uneori chiar între instanţe de acelaşi nivel”, iar 
prin Decizia nr.347/26.01.2011 a arătat că, faţă de dispoziţiile art.20 pct.2 Cod procedură civilă ”În 
stabilirea competenţei după materie se au în vedere instanţele, organizarea internă a fiecărei 
instanţe prin împărţirea în secţii specializate neconducând la apariţia unor noi instanţe, respectiv a 
secţiilor care funcţionează în cadrul unei instanţe. În aceste condiţii, conflictul negativ de 
competenţă apare numai dacă două instanţe, prin hotărâri irevocabile, se declară necompetente de 
a judeca aceeaşi cauză, iar nu în cazul în care două secţii ale aceleiaşi instanţe, prin încheieri, s-au 
declarat necompetente”. 
         Prin urmare, nefiind în prezenţa unui conflict negativ de competenţă, astfel cum este 
reglementat de Codul de procedură civilă (1865) şi constatând că este numai o chestiune de 
împărţire administrativă a cauzelor, Curtea de Apel Constanţa reţine că nu este competentă să 
soluţioneze conflictul creat prin declinarea reciprocă de competenţă între cele două secţii civile ale 
Tribunalului Constanţa, motiv pentru care, pentru a nu se ajunge la o întrerupere a cursului 
judecăţii, dispune înaintarea dosarului către Preşedintele Tribunalului Constanţa pentru soluţionarea 
conflictului. 

Încheierea civilă nr. 3/C/10.12.2015 
Judecător redactor Daniela Petrovici 
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34. Drept procesual civil. Respectarea principiului nemijlocirii. 
Administrarea probei prin comisie rogatorie. Competențele instanței rogate. 

 
Atunci când se constată că instanţa rogată şi-a depăşit atribuţiile în ce priveşte doar numirea şi 

plata experţilor, instanţa rogantă este obligată să reia dezbaterile asupra aspectelor astfel dezlegate, pentru 
respectarea principiului nemijlocirii. 

 
Art. 169 alin. 4 Cod procedură civilă 

Art. 214 Cod procedură civilă 
 

Unul din principiile care guvernează procesul civil este cel al nemijlocirii, care presupune ca 
probele solicitate de către părţi să fie propuse, încuviinţate şi administrate, fără nici o altă 
interpunere, de instanţa în faţa căreia se desfăşoară procesul. Alături de principiul 
contradictorialităţii - care implică dreptul părţilor litigante de a-şi dovedi pretenţiile, respectiv, de a-
şi construi apărarea în scopul stabilirii adevărului şi în vederea pronunţării unei soluţii legale şi 
temeinice - principiul nemijlocirii constituie un pilon al asigurării unui proces echitabil, pentru că 
stabileşte cadrul general de valorificare a tuturor drepturilor şi obligaţiilor procesuale, anume, 
înaintea instanţei competente să judece cauza.  

Raţiunea şi scopul nemijlocirii în administrarea probelor într-un litigiu sunt indisolubil 
legate de necesitatea prezentării în faţa judecătorului cauzei a surselor primare de documentare 
asupra situaţiei de fapt, fiind cu neputinţă a vorbi de echitate atunci când acesta este chemat doar să 
,,îmbine’’ probe administrate de către alte instanţe ori produse în faţa unor autorităţi publice, în 
diferite perioade şi cu privire la diverse aspecte aflate mai mult sau mai puţin în legătură cu raportul 
litigios. 

Astfel fiind, regula procesului civil este aceea a valorificării probelor înaintea instanţei 
chemate să soluţioneze litigiul, indiferent de etapa procesuală (fond, apel, recurs), excepţiile de la 
această regulă fiind limitativ stabilite şi generate de imposibilitatea administrării probei în aceeaşi 
localitate de reşedinţă (audierea unui martor nedeplasabil la instanţa rogantă şi aflat într-o altă 
jurisdicţie, cercetarea la faţa locului în afara ariei de competenţă teritorială, etc.). 

Instanţa rogată nu se va putea însă substitui instanţei rogante în plenitudinea atribuţiilor 
conferite potrivit principiului nemijlocirii, întrucât dacă legea stabileşte excepţiile de la regula 
administrării directe a probelor înaintea instanţei competente, judecătorul nu le poate extinde ori 
modifica într-o măsură care să încalce esenţa sus-menţionatului principiu, spre a-şi facilita sarcina 
deliberativă ori pentru a-şi atenua rolul activ. 

 Curtea va reţine că în speţă Tribunalul Constanţa a dispus, urmare îndrumărilor din decizia 
de casare nr. 652C/23.11.2011, efectuarea unei expertize judiciare topografice şi a unei expertize 
tehnice imobiliare, cu obiectivele menţionate prin încheierea de şedinţă din 21.05.2012, urmând ca 
ambele probe să fie efectuate prin intermediul comisiei rogatorii, la o altă instanţă, egală în grad. 

Cerinţele celor două expertize judiciare, precum şi limitele prorogării de competenţă prin 
intermediul acestui mecanism procesual aparte reglementat prin art. 169 alin. 4 cod procedură civilă 
1864, s-au regăsit în adresa înaintată instanţei menţionate, la 26.06.2012. 

Însă, dacă în considerarea dispoziţiilor art. 169 alin. 4 cod procedură civilă, instanţa rogată 
va putea proceda ea însăşi la ,,administrarea dovezii’’ atunci când se produce uno ictu (spre 
exemplu, audierea unui martor, cercetarea la faţa locului cu întocmirea procesului-verbal 
constatator al situaţiei de fapt, inventarierea unor bunuri şi întocmirea unui act procesual în acest 
context etc.), în situaţia administrării unei expertize judiciare intervin dispoziţiile explicite ale art. 
214 cod procedură civilă, care arată că dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie, 
,,numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine se va putea lăsa’’ în sarcina acestei din 
urmă instanţe. 

Distincţia nu este întâmplătoare, întrucât administrarea expertizei judiciare de către experţii 
aflaţi în evidenţele Ministerului Justiţiei şi înregistraţi la birourile locale de pe lângă tribunale 
implică mai multe etape în abordare, anume, nu doar desemnarea lor în raport de specializarea şi de 
competenţele recunoscute, cu plata corespunzătoare a muncii depuse, ci şi dezbaterea în condiţii de 
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contradictorialitate a conţinutului rapoartelor astfel întocmite, ascultarea părţilor cu privire la 
obiecţiunile formulate şi la necesitatea unei expertize contrarii, în raport de prevederile art. 212 cod 
procedură civilă. 

Prin urmare, aşa cum arată art. 214 cod procedură civilă, se va putea delega instanţei rogate 
(în măsura în care instanţa rogantă nu desemnează ea însăşi experţii de pe listele comunicate) doar 
numirea experţilor în raport de specificul lucrării dispuse şi plata ce urmează a fi făcută prin biroul 
local pentru expertize judiciare, în contabilitatea instanţei rogate. 

 Nu se vor putea însă ,,delega’’ instanţei rogate atribuţiile privitoare la judecarea cererilor 
incidente legate de numirea experţilor (spre ex., a celor de recuzare), precum şi a celor care implică 
analizarea fondului procesului (contestaţiile care evocă lipsa răspunsului la obiectivele impuse, 
cererile de întregire a probei cu noi obiective ori de efectuare a unei expertize contrarii). Toate 
aceste dezlegări presupun aplicarea principiului nemijlocirii (iar nu doar a celui al 
contradictorialităţii), ele urmând a fi supuse judecăţii instanţei rogante. 

În prezenta cauză, administrarea celor două expertize a fost dispusă prin decizia de casare a 
Curţii de Apel Constanţa ca probe esenţiale, de natură să conducă la o justă dezlegare a pricinii şi să 
configureze cuantumul pretenţiilor reclamanţilor în raport de bunul litigios; astfel fiind, ele urmau a 
fi administrate şi cercetate, sub toate aspectele care implicau discuţii contradictorii, în faţa instanţei 
care a judecat fondul litigiului, chiar dacă aceasta presupunea reluarea unor chestiuni deja abordate 
(tranşate) de către instanţa rogată. 

Celeritatea soluţionării unui proces nu justifică acoperirea unor situaţii de nelegală aplicare a 
legii, iar însuşirea statuărilor pe fond ale unei instanţe interpuse, care nu fusese sesizată decât cu 
numirea experţilor şi cu stabilirea sumelor cuvenite acestora, nu răspunde cerinţei asigurării unui 
proces echitabil, cu atât mai mult cu cât cel interesat a solicitat, la termenul din 15.10.2013, reluarea 
dezbaterilor pe asemenea statuări.  

În acest caz, Tribunalul Constanţa urma să reia discuţiile pe existenţa unor situaţii de 
posibilă lipsă de imparţialitate a experţilor judiciari aflaţi în evidenţa Biroului local pentru expertize 
judiciare din cadrul Tribunalului J., pe obiecţiunile legate de modalitatea de convocare în raport de 
disp. art. 208 cod procedură civilă, dar şi pe obiecţiunile formulate la termenul din 5.02.2013. Însă, 
cu toate că la restituirea dosarului vizând administrarea probei prin comisie rogatorie, Tribunalul 
Constanţa a putut constata că au fost soluţionate de către instanţa rogată cereri de recuzare 
formulate împotriva experţilor, contestaţiile legate de nulitatea raportului de expertiză efectuat de 
domnul […] pentru neconvocarea legală a părţilor şi obiecţiunile la expertiza dl. […], s-a refuzat 
dezbaterea în detaliu pe aceste elemente esenţiale care concurau la legalitatea şi valabilitatea 
expertizelor în ansamblul probator – arătându-se, conform consemnărilor din încheierea de la 
termenul din 15.10.2013 – că sunt respinse toate aceste obiecţiuni ale apelantei pârâte (atât cu 
privire la nulitatea expertizelor, cât şi la conţinutul obiecţiunilor), cu argumentul că experţii au 
răspuns punctual tuturor obiectivelor fixate. 

Prin urmare, nici în cuprinsul încheierii întocmite cu ocazia închiderii dezbaterilor şi nici în 
considerentele deciziei recurate nu s-a explicat de ce susţinerile apelantei pârâte nu sunt fondate, cu 
atât mai mult cu cât principalul argument adus de parte în privinţa experţilor judiciari a fost legat de 
soluţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de admitere a cererii de strămutare a dosarului de la Curtea 
de Apel X pe motiv de bănuială legitimă, după ce în prealabil cauza se judecase la Tribunalul J. în 
mai multe cicluri procesuale, fiind efectuate acolo mai multe expertize judiciare; nu s-a explicat 
motivul pentru care numirea din nou a domnului expert M.M., la termenul din 5.03.2013, după 
schimbarea nominalizării sale conform încheierii din 5.02.2013 a Tribunalului J., a fost corectă din 
punct de vedere procesual; de ce nu se impunea administrarea unei expertize contrarii în vederea 
identificării topografice, aşa cum a solicitat pârâta la termenul din 15.05.2013. 

Procedând în acest mod, instanţa rogantă a pronunţat o soluţie pe baza unor probe 
administrate cu încălcarea principiului nemijlocirii, supuse unor pertinente contestaţii de formă şi 
fond câtă vreme aceste probe esenţiale au ajuns să fie administrate complet de către o instanţă care 
nu mai putea să se pronunţe vreodată pe fondul procesului pendinte – faţă de admiterea cererii de 
strămutare prin încheierea  din 12.05.2011 a Î.C.C.J.  
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Astfel fiind, a fost găsit întemeiat motivul de recurs formulat în acest sens de 
către recurenta pârâtă, care intră sub incidenţa art. 304 pct. 9 cod proc. civilă cât 
priveşte aplicarea greşită a legii în materie procesuală şi încălcarea principiului 
menţionat, iar faţă de dispoziţiile art. 312 alin. 3 teza a treia şi alin. 5 cod procedură 
civilă, soluţia nu poate fi modificată, impunându-se casarea cu trimitere spre 
rejudecare, în vederea stabilirii pe deplin a situaţiei de fapt şi a cercetării fondului. 

Decizia civilă nr. 8/C/26.01.2015 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte Secţia I Civilă, 
RĂZVAN ANGHEL 


